
Posudek disertační práce Renaty Kamenické "Explicitace a styl překladatele" 

Samotným vymezením tématu míří předložená disertační práce k jedné ze základních otázek 
vědy o překladu, která však badateli v oblasti translatologie dosud nebyla dostatečně 

reflektována: Je explicitace jedním z projevů překladatelova idiolektu (a jeho tvůrčí 

individuality) či obecně platnou překladatelskou univerzáli í? 

Při hledání odpovědi doktorandka zvolila náročnou cestu empirického výzkumu na vybraném 
vzorku dvou subkorpusů, zahrnujících originály moderní anglojazyčné prózy, publikované od 
r. 1940, a její překlady od Radoslava Nenadála a Antonína Přidala, publikované od r. 1945. 
Vlastní analýze manuálně prováděných excerpcí z obou subkorpusů ovšem předchází 

rozsáhlý přehled dosavadního zkoumání. Tento přehled je velmi dobře strukturovaný, 
s jasnými akcenty a dobře zvolenými příklady jednotlivých jevů, které v otázce explicitace 
(resp. implicitace) vstupují do hry. 

Navíc - což považuji za ještě podstatnější - se tento přehled neomezuje na pouhý popis, 
redukující vybrané, často nejednoznačně interpretovatelné studie na několik základních tezí. 
Již v přehledové části disertace doktorandka prokazuje schopnost kritického pohledu. Daří se 
jí oddělit méně produktivní sm~ry ve zkoumání daného jevu od produktivnějších, k nimž - jak 
dokládá empirická část její práce - právem řadí zejména sémantiku fikčních světů, 

rozpracovanou Lubomírem Doleželem. 

Na několika místech doktorandka uvádí na pravou míru rovněž výklady, jimiž někteří 

badatelé posouvají myšlenky svých kolegů. Od dílčích upozornění ohledně mylné interpretace 
Nidova pojmu explicitace a takzvaného přidávání do textu autorka přechází k obecnějším 
úvahám směřujícím k relativizaci různých definic pojmů explicitace/implicitace, resp. 
přidávání/vypouštění. Neostrou hranici daných pojmů autorka dokládá na základě 

Fillmoreovy teorie sémantických rámců a dospívá k závěru, že základní pojem explicitace je 
třeba pokládat za prototypickou kategorii, již "nelze vymezit na základě konkrétních atributů, 
které by byly splněny u všech jevů pod tento pojem spadaj ících". Tento autorčin závěr je 
zároveň podložen řadou konkrétních příkladů excerpovaných z nashromážděného 
korpusového materiálu. 

Autorka disertace přesvědčivě argumentuje, že z hlediska stylu překladatele je relevantní 
především explicitace a implicitace překladově inherentní, tedy - podle klasifikace Klaudyové 
- taková, jež nesouvisí se systémovými rozdíly mezi jazyky, objektivními stylistickými 
faktory ani s překladem kulturně vázaných pojmů. Na základě koncepce Hallidayových 
jazykových metafunkcí autorka předkládá vlastní členění překladově inherentní 
explicitace/implicitace na explicitaci/implicitaci zkušenostní, logickou, interpersonální a 
textovou. 

Domnívám se, že autorčin empirický výzkum jasně dokládá, že navržená taxonomie 
představuje velmi produktivní způsob zkoumání explicitace ve vztahu ke stylu překladatele. 
Stejně tak považuji za opodstatněné zavedení nového pojmu "plicitační kvocient". Daný 
pojem autorce umožnil vyjádřit poměr mezi počtem překladově inherentních explicitací a 
překladově inherentních implicitací, což bylo z hlediska prováděného korpusového výzkumu 
velmi významné. Právě překladově inherentní implicitace se totiž v obou subkorpusech 
ukázaly jako jev podstatně odlišující explicitační chování obou zkoumaných překladatelů (s. 
112-113). 



Teoretický základ, z něhož práce Kamenické vychází, vytváří vynikající referenční rámec pro 
autorčino empirické zkoumání vytvořeného korpusu. Ne všechny postřehy vyslovené 
v teoretické části práce, mohou být, pochopitelně, zúročeny ve vztahu k výsledkům empirické 
studie. Přesto se domnívám, že autorka mohla v některých případech důsledněj i vztáhnout svá 
empirická zjištění k teoretickým vývodům některých translatologů. Mohla tak - byť dílčím 

způsobem - mírně korigovat některé často vyslovované teoretické soudy, jež se pohybují 
v rovině domněnek. K typickým příkladům takových soudů patří například teze, že některé 
jazyky generalizují častěji než jiné - a při překladu z nich je tedy nutné častěji přistupovat 
k různým typům explikace (viz Vinay a Dalbernet a jej ich tvrzení, jež autorka uvád í na s. 9: 
"French generalises more than English."). 

Celkově je nicméně třeba konstatovat, že předložená disertační práce je metodologicky 
promyšlená, přehledně strukturovaná a především provádí výzkum v dosud velmi málo 
probádané oblasti. Za velmi významné lze v tomto směru považovat především to, že 
zkoumání korpusového materiálu bylo prováděno pomocí ručních excerpcí, a nikoli 
automaticky pomocí softwarových metod, nutně opomíjejících jemné, avšak podstatné 
distinktivní rysy překladatelského stylu. Za zrn ínku pak stoj í rovněž vysoká úroveň odborné 
angličtiny, kterou je práce napsána. S výj imkou několika drobných lapsů (s. 23, s. 34, s. 36, s. 
38, s. 45, s. 69, s. 92, s. 110 a především s. III - vše vyznačuj i přímo v textu) svědčí práce 
rovněž o velmi pečlivé redakci. 

Disertační práci Renaty Kamenické jednoznačně doporučuji kobhajobě a navrhuji, aby byla 
publikována (například ve specializované ediční řadě Folia Translatologica). 
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