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Předložená diplomová práce Bc. Davida Růžičky je velmi kvalitním pojednáním o 
problematice odborného překladu, překladu hospodářských textů, konkrétně výročních 
zpráv, a překladu do cizího jazyka.  

 

V úvodních kapitolách autor práce čtenáře detailně seznamuje s problematikou 
odborného překladu. Novým aspektem tohoto pojednání je zejména zahrnutí tří 
výzkumných jazykových oblastí zároveň, vedle prací československé provenience také 
angloamerického prostředí a německojazyčné produkce. 

Racionální, vytříbená a logická struktura je charakteristická pro celou diplomovou 
práci; obzvlášť patrná je v oddílech kapitoly 2 a 3, které jsou vystavěny paralelně, a je zde 
tak patrný promyšlený a systematický způsob práce diplomanda se sekundárními zdroji. 

Práce zkoumá problematiku teoretického zázemí i empirického materiálu jak 
z hlediska lingvistického (srov. např. pojednání o jazykových aspektech v oddílu 2.3), tak 
z hlediska pragmatického/sociologického. 

Přínosem práce je dále pojednání kapitoly 3 o problematice překladu 
hospodářských textů, jedná se o přehledovou pasáž, která bude jistě cenným zdrojem pro 
další badatele v oboru. Diplomová práce je tak velmi kvalitním pokračováním v řadě 
kandidátských prací obhájených v Ústavu translatologie FF UK, které se zaměřovaly na 
různé další tematické oblasti odborného překladu. 

Stěžejní oddíly práce pak představují kapitoly 4, 8 a 9, kde diplomand pojednává o 
dosud nezpracovaném tématu překladu do cizího jazyka se zaměřením na kontakt česko- 
německý (kapitola 4), dále o specifickém tématu překladu textového druhu výročních 
zpráv (kapitola 8) a kde analyzuje relevantní a reprezentativní vzorek výročních zpráv 
překládaných z češtiny do němčiny (kapitola 9). 

Dalšími pozitivy jsou neopomenutí moderního vývoje v oblasti odborného překladu 
(počítačové technologie, kapitola 5), začlenění metody rozhovoru (oddíl 8.6), rozsáhlé 
přílohy, vč. elektronických na CD-ROM, či rozsáhlá bibliografie, která bude cenným 
zdrojem pro další badatele, navazující na předložené výsledky výzkumu. 
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Z technického hlediska je práce vypracována svědomitě, odhlédneme-li od 
ojedinělých překlepů, převažuje kvalitní zpracování, včetně grafických prvků / grafů a 
četných tabulek.  

 

 

Podněty k diskusi: 

V jakém vztahu (ve smyslu míry probádanosti) stojí výzkum fenoménu překladu 
z češtiny do němčiny vůči překladům z češtiny do angličtiny, popřípadě francouzštiny? Do 
jaké míry se liší výzkum direkcionality při překladu z mateřského do cizího jazyka 
(popřípadě výzkum překladů v konkrétní jazykové dvojici, např. CS-DE) od výzkumu 
překladu z cizího do cizího jazyka? 

 

Diplomová práce splňuje a výrazně převyšuje požadavky kladené na tento typ 
kandidátských prací. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.  
 

V Praze dne 8. září 2015 

 

 

 

       Tomáš Svoboda 

 

 


