
Studie se zabývá simultánním oboustranným převodem konativní, přesněji persvazivní funkce na
vzorcách českých a anglických politických projevů v EP, získaných z databáze; výběr je možno
považovat za náhodný. Celkově je studie metodologicky „čistá“, snad až na dva aspekty (viz níže).
Teoretická a empirická část jsou vyvážené; cílem výzkumu bylo ověřit dosavadní hypotézu, že se při
tlumočení část persvazivních prostředků ztrácí, což se potvrdilo. Studie se opírá i o dosavadní zjištění,
že při tlumočení se funkce zachová „“věrným“ převodem na různých strukturních rovinách, kde je ve
výchozím textu realizována. Z toho pak vycházelo hodnocení škálováním. Aplikovaný model byl
vytvořen na základě pilotní studie zúženým výběrem persvazivních prostředků.
Teoretická část obsahuje všechny náležitosti. Zde je patrné, že rétorika, přesvědčování apod. mají
dlouhou tradici v různých vedlejších oborech, dokonce lze mluvit o samostatném oboru, zatímco v
translatologii, přesněji v teorii tlumočení (na rozdíl od teorie překladu – zvl. překlad politických
projevů) je výzkum v plenkách. Diplomantka se tedy musela výběrově vtěsnat do první kategorie,
zatímco v translatologické kategorii se omezila na výsledky tlumočnických studií a hledala vzor pro
replikaci na jiném jazykovém páru (Vuorikoski 2004). Deskriptivní model je pak kombinací obou
kategorií.Podle mého soudu unikly dva aspekty: 1. kontrastivní rozdíly systémově jazykové a žánrově
stylistické v oblasti persvazivních, konkrétně politických projevů, 2. posuny, zvl. „level shift“(Carford) a
konstitutivní posuny (Popovič). Rétorika má univerzální figury, ale sledované jevy v rozboru jsou jiného
charakteru a rozdíl potvrdilo i srovnání originálů z hlediska frekvence sledovaných prostředků. Snad
nejmarkantnější z hlediska systémových rozdílů jsou modální slovesa dispoziční modality a střídání
podmětů – zde asi nešlo o hodnocení žánrově stylistické, jako o systémové rozdíly. Je škoda, že
diplomantka nevyužila výsledky výzkumů v překladu, ani teoretické modely překladu, ani Krausovu
Rétoriku v evropské kultuře. 
OTÁZKA ZNÍ – kdy lze dostáhnout konativní funkce formální ekvivalencí a jak zjistit, že jí bylo
dosaženo.
Po formální stránce nemá práce nedostatky, snad jen seznam nahrávek měl být uveden v Bibliografii
jako Primární zdroje. 
Vzhledem k celkové kvalitě práce doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci výborně.
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