
Posudek na bakalářskou práci Veroniky Verostové  

„Jednoduché a složené časy v lotyštině a jejich ekvivalence v češtině“ 

  

 Práce je věnována lotyšským slovesným časům a jejich překladům do češtiny. 

Jádro práce je rozděleno na čtyři části, v první jsou popsány slovesné časy v češtině a 

v lotyštině, druhá a třetí část je věnována slovesnému vidu a jeho vztahu k 

slovesnému času a nejdůležitější je poslední empirická část, kde jsou popsány 

způsoby překladu lotyšských složených slovesných časů (perfekta, plusquamperfekta 

a futura II) do češtiny na základě dat z Českého národního korpusu, a to z paralelního 

česko-lotyšského korpusu, respektive z jeho části Core, obsahující překlady beletrie. 

 Je třeba ocenit odvahu autorky, že se ujala pro bakalářskou práci teoreticky i 

rozsahově dosti náročného úkolu, navíc s využitím česko-lotyšského paralelního 

korpusu, z něhož žádná kvalifikační práce dosud nečerpala. Ačkoli autorce nelze upřít 

snahu a píli, práce vykazuje určité nedostatky, které nebylo možno odstranit z důvodu 

pozdního dodání již jednou přepracované verze práce. Její velká část je věnována 

poměrně podrobným teoretickým popisům českých a lotyšských sloves, které nemají 

vždy návaznost na následující empirický výzkum. Ten je poměrně zdařilý, jeho 

výsledky jsou vhodně uspořádány do grafů, ovšem chybí podrobnější interpretace 

výsledků, zvláště v návaznosti na část teoretickou a případně i z hlediska 

translatologie, která by mohla napomoci vysvětlení různých odchylek od normy.  

 V této souvislosti je třeba konstatovat, že mohlo být využito více lotyšských i 

českých odborných článků (nejen pasáží z gramatik), jejichž seznam byl v zadání 

práce značný. Důkladnější znalost české odborné literatury k tomuto tématu by také 

napomohla k plynulejšímu a přesnějšímu odbornému stylu práce. Formální úprava 

práce splňuje požadavky, i když vykazuje určité známky závěrečného spěchu. Ten byl 

pravděpodobně také příčinou poměrně skromného závěru, který bylo možno nejen 

podrobněji rozvést, ale také doplnit nějakým souhrnným grafem. 

 Některé konkrétní připomínky. Lotyšské překlady V. Verostové nejsou vždy 

přesné, např. na s. 9 slovo „smalkāka“ neznamená „menší“, ale „vznešenější“, 

„uguņu“ není „ohně“, ale „ohňů“, „aizrūca“ není „zahučela“, ale „zavrčela“, na s. 13 

„kluso dabu“ není „tichou přírodu“, ale „zátiší“, „braucēji“ nejsou „jezdci“ (nejedou 

na koních), ale je třeba je přeložit slovesem „pojedou“, na s. 14 „pilsētas galvas 

meitas“ není „hlavní městské dívce“, ale „dceři hlavy (starosty) města. 



 Vzhledem k náročnosti úkolu a jelikož jde o bakalářskou práci, hodnotím práci 

známkou velmi dobře. 

 V Praze dne 17. 8. 2017   Mgr. Pavel Štoll, Ph.D.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


