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Autorka si v předkládané diplomové práci vytyčila nelehký cíl zpracovat v translatologii známou 

hypotézu o jedinečných jednotkách (tzv. unique items hypothesis) na českém jazykovém materiálu. 

Úkol je to obtížný hned z několika důvodů: nejenže se doposud o podobně rozsáhlý výzkum této 

hypotézy na češtině nikdo nepokusil, ale i samotná hypotéza je formulována velmi vágně a klade tak 

před badatele nesnadný úkol ji rozumně a smysluplně operacionalizovat. Autorka práce se však 

s touto obtížnou výzvou vypořádala výborně a předložila cennou studii, která bude nepochybně 

inspirací i oporou dalším výzkumům v oblasti korpusové translatologie. 

Práce vyniká nejen svou interdisciplinaritou (spojení translatologie s korpusovou lingvistikou a 

statistikou), jejíž zvládnutí zdaleka není samozřejmostí ani u mnohem zkušenějších akademiků, ale 

také disciplinovaností autorky, která velmi pečlivě a trpělivě pracuje s daty i s jejich interpretací, 

úspěšně odolává pokušení zobecňovat tam, kde na to i přes statistickou významnost nemá 

dostatečná data, a vedle podrobného shrnutí dosavadních poznatků neváhá uvést i podloženou a 

dobře vyargumentovanou kritiku. Za hlavní klady práce dále považuji: 

 propojení aktuálních korpusových výzkumů se staršími, avšak vskutku vizionářskými poznatky 

Jiřího Levého, které mají obzvláště pro českou translatologii zásadní význam; 

 opatrný a pečlivý postup při výběru konkrétních jedinečných jednotek s vědomím nutnosti 

na každém kroku kontrolovat, kam se výzkum ubírá a zda je možné na něm stavět dál (tato 

ochota a otevřenost je nezbytným předpokladem poctivého badatele); 

 pestrost vybraných kandidátů na jedinečné jednotky z mnoha jazykových rovin (a 

v souvislosti s tím i využití syntaktické anotace a její kritické vyhodnocení); 

 pečlivě vysvětlené a správně použité testy statistické signifikance, které autorka zároveň 

nepřeceňuje, ale považuje je za výchozí bod pro další zkoumání; 

 fakt, že autorka při interpretaci výsledků zohledňuje nejen frekvenci, ale i distribuci 

v korpusu/textech (a tedy i případný idiolekt autora); 

 fundovanou diskusi, v níž autorka předesílá další možnosti i limity výzkumu z oblasti 

překladových univerzálií. 

Nemám k práci žádné podstatné výhrady ani dotazy (pro případ další publikace jen upozorňuji na 

přehozené názvy výčtů S-univerzálie a T-univerzálie na s. 10–11) a velice ráda ji doporučuji 

k obhajobě. Jako možný podnět do diskuze navrhuji otázku výběru textů/překladů do korpusů a s tím 

spojených problémů (ať už z hlediska kvality překladu nebo specializace výzkumu). 

Závěrem, tato práce v mnoha ohledech dalece převyšuje požadavky kladené na diplomovou práci, 

proto ji doporučuji ohodnotit známkou výborně a navrhuji ji předložit i jako rigorózní práci. 

V Praze dne 9. 9. 2017 

Lucie Chlumská (oponentka práce) 


