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Průběh obhajoby: Veronika Verostová představila svou práci o jednoduchých a

složených slovesných časech v lotyštině a jejich překladech do
češtiny na základě dat z Českého národního korpusu. V práci je
stručně teoreticky zpracována kategorie slovesného času v lotyštině a
češtině – tvoření, významy, užití, polysémie a synonymie časů, jejich
vztah k slovesnému vidu. Empirická část vychází z česko-lotyšského
paralelního korpusu ČNK, respektive z jeho beletristické části.
Právní a jiné texty nepřinášely dostatek dat a byly pořizovány
překladem z jiných jazyků. Z práce vyplývají různé možnosti
překladu lotyšských složených časů do češtiny, jsou seřazeny podle
frekvence.
Vedoucí práce dr. Štoll vyzdvihl samostatnou práci studentky s
korpusovými daty. Její lotyšské překlady jsou přesné, s výjimkou
některých chyb, na které upozornil. Data mohla být více
interpretována, i s využitím teorie překladu, měla být shrnuta do
celkového grafu. Navrhuje známku velmi dobře.
Oponent dr. Škrabal přečetl svůj posudek. Upozornil, že bylo možné
zkoumat i jiné slovesné způsoby než indikativ. Studentka prokázala
dostatečnou znalost práce s korpusovými daty, zadala vhodný dotaz,
zpracovala dostatečné množství dat. Téma bylo široké, podobná
témata by se měla zadávat spíše v magisterském studiu. Korpusová
data nabízejí více než pouhé grafy, je třeba data také interpretovat.
Oponent upozornil na stylistické nedostatky. Závěr postrádá
souhrnný graf, z něhož by vyplývaly obecnější závěry. Zeptal se, zda
výsledky této analýzy pomohly při překladatelské praxi studentky a
zda by se je odvážila zobecnit i pro jiné překladatele, a dále, co je
literatura „věcná“ a „relativní“. Požádal o upřesnění sémantiky
složených časů. Seznam literatury je rozsáhlý, ale ne na všechny
položky se odkazuje. Přes tyto výhrady se oponent kloní k hodnocení
velmi dobře.
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Studentka souhlasí, že měla vytvořit souhrnný graf a více zobecnit
výsledky. Výzkum autorce v překladatelské praxi pomohl. Seznam
literatury je skutečně předimenzovaný, vycházela hlavně z
nejaktuálnějších gramatik a z článků prof. Andry Kalnači. U textů
„věcných“ a „relativních“ byla zvolena nevhodná terminologie.
Studentka se vyjádřila k otázce sémantiky složených časů.
Mgr. Montvilaitė-Sabaitienė se zeptala, zda studentka bude v tomto
tématu pokračovat.
Studentka řekla, že ne, nebylo to pro ni úplně vhodné téma.
Doc. Lemeškin se zeptal na rozsah česko-lotyšského paralelního
korpusu.
Studentka odpověděla, že v tomto korpusu je asi 20 děl. Oponent
upřesnil, že tento korpus obsahuje asi 1,5 mil. lexémů a je dostatečně
reprezentativní.
Doc. Lemeškin se zeptal, z jaké doby pocházejí překlady děl v
korpusu.
Studentka odpověděla, že pocházejí od konce 60. let. Oponent
upřesnil, že nyní se přidávají už jen co nejsoučasnější texty.
Po krátké poradě se komise shodla na známce velmi dobře.
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