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Povinné hodnocení 

 1 2 3 4 5 
Struktura práce X     
Formální podoba 
práce  

 X    

Stylová a jazyková 
úroveň 

 X    

Výběr literatury X     
Teoretické 
zpracování tématu 

X     

Vlastní přínos 
práce, osobní 
zaujetí tématem  

X     

Kreativita, 
původnost 
zpracování  

X     

Splnění zadání 
práce 

X     

Přínos práce pro 
daný obor 

X     

 

Dodatečné poznámky a připomínky 

Především bych chtěla ocenit, že se autorka ve své diplomové práci zaměřuje nejen na hledání 

ekvivalentů a popis různorodých možností překladů problematických lexikálních jednotek, ale 

také na pochopení intencí autora při vytváření fantastických jazykových světů, což mimo jiné 

dovoluje zohlednit rozdíly ve vnímání textu ruským a českým čtenářem.  Vzhledem k tématu 

práce je také nutné ocenit, že teoretická východiska jsou stručná, ale maximálně obsažná a 



představují potřebný základ pro analytickou část práce. Největší přínos práce vidím právě 

v podařené (a patřičným způsobem vhodně okomentované) aplikaci existujících 

překladatelských postupů na bezpochyby velmi náročný text. Za velmi inspirativní pro budoucí 

překladatele (nejen Sorokinových) textů považuji také hledání a objevování vlastních 

překladatelských řešení. 

 

Otázky k obhajobě 

 Na str. 52. uvádíte, že zasazení děje románu do ruského / sovětského prostředí by mělo 

být prostřednictvím překladu zachováno i pro českého čtenáře. „My jsme se v této práci 

pokusili recipientovi přiblížit dílo časově i místně, zejména jsme se však zaměřili na zachování cizího v 

románu. Při jeho četbě si tedy recipient uvědomí nejen období, o kterém autor píše, ale také zjistí, že 

děj románu je zasazen převážně do ruského, respektive sovětského prostředí a do vzdálené 

budoucnosti.“ Ovšem na str. 51. navrhujete přeložit старрус jako staročeština. Nemohla 

byste trochu více přiblížit svůj názor na způsoby (a nezbytnost?) zachování (všech?) 

rysu původního prostředí románu při převodu do češtiny? 

 Ve své práci věnujete hlavní pozornost lexikální stránce překladu, zabýváte se 

neologismy, okazionalismy, historismy a nenormativním lexikem. Pro dílo Sorokina 

jsou ale, kromě použití zmíněných specifických nominací, příznačné i jiné postupy, 

které ztěžují převedení díla do jiného jazyka, jedním z těchto postupů je tzv. citace 

stylů. Autor přebírá, transformuje a pro naplnění vlastních záměrů výstavby textu 

používá osobité soustavy stylistických postupů a zvláštností, jak pokud jde o 

individuální styly jednotlivých spisovatelů (texty vytvořené klony spisovatelů), tak i v 

případě celých žánrů (závan socrealistického románu v popisu „vztahů na pracovišti“ 

Glogera.) Jaký přístup byste zvolila pro zachování těchto komplexních stylistických 

struktur? 

 

Jednoslovné hodnocení práce:   

Práci považuji za velmi zdařilou, splňuje požadavky, standardně kladené na diplomovou práci 

(v souladu s OD 10/2014), proto doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 
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