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Analýza výstupu veřejně dostupných strojových překladačů a zhodnocení 

přínosu pro jejich uživatele při překladech z českého do anglického jazyka 

 

 

Problematika strojových překladů a produktů strojových překladačů je aktuální a všudypřítomná, 

přesto reflektovaná spíše marginálně. Z tohoto hlediska lze volbu tématu, jež si pro svou bakalářskou 

práci zvolila Zuzana Podlipná, uvítat.    

 

Po formální stránce práce dodržuje formát pro bakalářské práce obvyklý a žádné povinné 

náležitosti v ní nechybějí. Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část, strukturována je 

tematicky a strukturní skladebnost je numericky značena (Otázka č. 1). Uvedené prameny jsou v textu 

skutečně využity. Bibliografie víceméně respektuje citační normu (Otázka č. 2), byť se do ní vloudil 

šotek, jenž některé odkazy na prameny násobil (s. 44–46). Grafická úprava je přehledná a čtenářsky 

vstřícná. V teoretické části text doprovázejí názorná schémata principu některých strojových překladů a 

v poměrně objemné příloze najdeme analyzované texty. Práce je napsána věcně a hutně, podle mého 

soudu místy až příliš stručně, po stránce jazykové však víceméně adekvátně. Občasné prohřešky, 

interpunkční i jiné, jsou spíše přehlédnutím než neznalostí (přesto bych se podívala na otázku č. 3).  

 

Cílem práce bylo „na základě analýzy přeložených textů zhodnotit výkon dvou nejpoužívanějších 

… překladačů Google Translate a Bing Translator při překladech z českého do anglického jazyka“ (s. 

1). Toto vymezení je metodologicky rozumné, neboť vyznačuje prostor tak, aby byl vůbec zvládnutelný. 

Vlastní analýze vzorků předchází přehled vývoje strojových překladačů i stručná charakteristika 

základních principů hlavních proudů. Studentka se drží tématu a bez zbytečných odboček jednotlivé 

směry charakterizuje výstižně, nicméně jejich plošné řazení za sebou do kapitoly 1.2 může být pro 

čtenáře poněkud nepřehledné (Otázka č. 4). S názorem, že vysoká variabilita ve výzkumu strojového 

překladu, vyplývající z rozmanitosti jazykových korpusů, doby výzkumu či kombinace jazyků atd., 

přináší často rozporuplné výsledky (s. 16), nelze než souhlasit. Nicméně bych přesto byla uvítala alespoň 

sisyfovský pokus pracovně si vymezit pojem „kvalita překladu“, jež je podle autorky „hlavním 

požadavkem u všech strojových překladů“ (s. 14). Co bude ona sama pokládat za kvalitní překlad 

(Otázka č. 5)? Domnívám se, že takový předběžný pokus ujasnit si, v čem vlastně tkví „úspěšnost“ 

překladače (viz s. 17), by byl velice usnadnil analýzu, jakož i rozhodování a průkaznost posouzení, které 

jevy jsou „podstatné, zajímavé či často se vyskytující“ (s. 19). 

 

Volba vzorků zkoumaných textů je podle mého soudu patřičná a zcela se shoduji s autorkou, že 

„jakýkoli překládaný text skrývá potenciál vhodný pro testování“ (s. 18). Rozvrstvení analýzy 

zkoumaného překladu na rovinu morfologickou, syntaktickou, lexikologickou, sémantickou a 

pragmatickou je v pořádku, mám však určité výhrady k tomu, co kam bylo zařazeno (např. „určování 

[slovesného] času“ do roviny syntaktické, s. 24, nebo formát psaní data do roviny pragmatické, s. 36, 

Otázka č. 6). 
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Vzorky textů skýtají tak veliké množství příkladů nejrůznějších jevů, že opravdu „není možné 

provést kompletní analýzu všech“ (s. 19), a proto přiznávám autorce právo využívat ty příklady, které 

považuje za relevantní. Většina uvedených příkladů je případná a autorka z nich dovede vyvodit závěry, 

bohužel však často až příliš kusé.  

 

Těžiště celé práce spatřuji v oddílech 2.4 Shrnutí výsledků a 2.5 Závěr analýzy, kde autorka 

souhrnně komentuje výsledky rozboru vybraných ukázek a dochází k závěru, že aby měl uživatel 

strojových překladačů z tohoto nástroje prospěch, musí znát jazyk, z něhož překládá, i jazyk, do kterého 

překládá. Strojové překladače zatím člověka nahradit nedovedou.  

 

 

Otázky k obhajobě:  

Otázka 1. (čistě zvědavá): Pracovala jste (snad s jedinou výjimkou) pouze s elektronicky 

dostupnými prameny. Proč? Může tento výběr nějak ovlivňovat informace, jež se k Vám dostaly? 

Otázka 2. (čistě formální): V jakém pořadí by měla být podle bibliografické normy uváděna jména 

a příjmení, je-li autorů více? (viz např. s. 45) 

Otázka 3. Napsala byste znovu „více často“, 2; „slovy… které…užívané“, 14; „kůň Převalský“, 

27; „…přeložit, …i na úkor toho, že by měl být přeložen špatně“, 38; „občasně vynechává“, 39; dochází 

k tomu … u pro český jazyk typických souvětí, 39? Nebo byste tyto tvary nějak upravila? Jak? 

Otázka 4. Zvažovala jste rozvrstvení kapitoly 1. 2. do několika pater tak, aby byly vztahy mezi 

různými metodami zřetelnější? A jak konkrétně by vypadalo? 

Otázka 5. Jaká kritéria podle vás rozhodují o tom, co je a co není dobrý překlad? Alespoň 

rámcové zamyšlení… 

Otázka 6. Šlo by to i jinak? Respektive: Proč jste zařadila jednotlivé jevy právě do těchto sekcí?  

 

Hodnocení: 

I letmý pohled na literaturu zabývající se strojovým překladem ukazuje, že se jedná o velmi 

náročné a těžko uchopitelné téma, které nejen že je v neustálém pohybu, ale navíc je komplikováno 

velmi různorodými požadavky, nároky a standardy. Z tohoto hlediska je nutno ocenit, že Zuzana 

Podlipná se nebála na tento nejistý terén vstoupit a že dokázala postupovat ukázněně a průkazně. 

Nedostatky, které práci vytýkám, jdou vesměs na vrub skutečnosti, že studentka je teprve na počátku 

svého lingvistického bádání.  

Bakalářskou práci Zuzany Podlipné hodnotím jako velmi dobrou s tím, že konečný výsledek bude 

záviset na přesvědčivosti obhajoby.  

 

 

Lily Císařovská  

25. 1. 2018  

 


