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Rozsáhlá disertace Explicitation and Translator 's Style (Explicitace a styl 

překladatele) si vytýčila náročný úkol aplikovat moderní translatologické koncepce 

explicitace formulované v minulém půlstoletí desítkou významných zahraničních badatelů na 

překlady moderní anglicky psané literatury (po 1940) od dvou významných českých 

překladatelů (Radoslav Nenadál, Antonín Přidal), které vznikly rovněž v posledním půlstoletí. 

Pro tento účel kandidátka sestavila vhodný a reprezentativní paralelní a chronologicky 

koncipovaný korpus textů, na který teorú apJikovala a jebož analýzou usilovala o vystižení 

některých rysů překladatelských stylů zmíněných překladatelů. 

Významným rysem a kladem práce je skutečnost, že vychází z empirického výzkumu, 

že je založena na pracném a časově jistě velmi náročném shromáždění a vyhodnocení 

rozsáhlého materiálu, čímž rovněž ověřuje a prověřuje zmíněné teorie. Svým (místy zdravě 

kritickým) přístupem a svými úvahami zde kandidátka přispívá k rozvíjení diskuse o 

studované problematice a metodologii jejího výzkumu. Případné zveřejnění přehledu definic a 

přístupů jednotlivých badatelů k explicitaci by bylo velmi užitečné, především v publikaci v 

češtině. Autorka si položila důležité otázky, které na rozsáhlém výchozím materiálu 

odpovídajícím způsobem zodpověděla. Shromážděný materiál a výsledky autorčina výzk.urtlU 

zároveň ukazují cestu ke zkoumáni dalších aspektů překladu obecně a stylu dalších 

jednotlivých překladatelů. 

Sekundární literatura (jeji seznam pokrývá 9 stran) obsahuje jak relevantní publikace 

týkající se vymezeného tématu, tak i obecnější kvalitní translatologickou literaturu a 

kandidátka ji vhodně využívá. Velmi kladně hodnotím přihlédnutí ke studiím českých 

badatelů, jak ke studiím publikovaným česky, tak anglicky. 

Disertace je přehledně rozvržena, jednotlivé problémy jsou uceleně diskutovány v 

příslušných kapitolách, výklad je uspořádaný a plynulý. Z formálního hlediska má studie 

odpovídající rozsah (154 stran), příslušný odborný aparát a standardní formální uspořádání. Je 

psána anglicky a její jazyk a styl jsou na odpovídající úrovni. 

Závěrem lze říci, že autorka své záměry dobře realizovala. Prokázala odpovídající 

schopnosti v několika podstatných rovinách translatologické a literárněvědné práce. S 

využitím soudobé translatologické teorie postihla relevantní rysy překladatelského přístupu 

dvou výrazných českých překladatelských osobností. Studie na vysoké odborné úrovni 

seznamuje s probíhajícím aktuálním formulování koncepce explicitace. Autorčiny závěry jsou 

podložené argumenty a přesvědčivé . Lze konstatovat, že práce dodržela svůj definovaný úkol 
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- předložená studie shromáždila rozsáhlý hodnotný materiál, podala jeho rozbor a kritické 

zhodnocení z hlediska zvolené koncepce a vše využila pro formulování obecnějších závěrů. 

Práce jako celek po obsahové a formální stránce zcela splňuje požadavky kladené na 

doktorskou disertaci a doporučuji ji k obhajobě. 

V Hradci Králové 29. dubna 2007 

~~~1UdNL 
Doc. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc. 

Katedra anglického jazyka a literatury 

Pedagogická fakulta 

Univerzita Hradec Králové 

2 


