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Stručné verbální hodnocení:
Problematice překladů děl M. Cvetajevové je věnováno mnoho speciálních studií,
Vojtěch Jirka si vybral ovšem srovnání staršího a poměrně nového překladu cyklu Verše
Čechám, které, až na výjimky, zatím provedeno nebylo. Vytvořil práci velmi zdařilou,
prokázal schopnost kriticky aplikovat svá teoretická zjištění z oblasti teorie překladu na
konkrétní materiál. Analýza a porovnání přístupu jednotlivých překladatelů jsou prováděny na
vzorku tří vhodně vybraných básní všestranně z hlediska formální, grafické, jazykové,
stylistické, zvukové a významové stránky. Svá hodnocení, věcná a střízlivá, vystihující
podstatu problematiky, dokáže autor v závěru sumarizovat. Práce má přehlednou a
promyšlenou strukturu, je psána kultivovaným jazykem, prospěla by ji však pečlivější
závěrečná korektura (viz neopravené chyby a překlepy, které najdeme i v krátkém ruském
resumé).
Přes tyto uvedené drobné nedostatky považuji práci za užitečný zdroj pro další bádání
v dané oblasti a jednoznačně ji doporučuji k obhajobě. Svou úrovní převyšuje běžný standard
bakalářských prací. Autorův zaujatý a vynalézavý přístup ke zvolené problematice dokládá i
oslovení překladatele J. Turka a jeho cenný dopis, který je uveden v příloze.
Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě:
V čem spočívá největší úskalí překládání M. Cvetajevové do češtiny?
Proč a čím jsou Verše Čechám netypické pro tvorbu M. Cvetajevové.
Doporučuji práci k obhajobě:
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