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Průběh obhajoby: Diplomant prezentoval svoji práci. Seznámil fundovaně komisi s
motivací výběru tématu, představil výběr materiálu a metody. V
práci krátce zhodnotil a doplnil informace získané z práce K.
Cermonové, následně pohovořil o intertextovosti v dílech, kterými se
v práci zabýval. Zdůvodnil řazení kapitol i postup analýzy.
Prezentoval odlišnosti ve strategiích intertextovosti. Dále pohovořil o
některých jazykových prostředcích a vztahu prostředků
intertextovosti jako prostředku humornosti textu.

K části dotazů se autor vyjádřil už při prezentaci práce.

Otázky vedoucího:
Na s. 14 autor předkládá intertextové souvislosti uváděné Peterkou.
Některé z nich autor v textech nalezl, jiné ne. Které z nich tedy
opravdu v textech neobjevil?
Na s. 17 se autor odkazuje k české firmě Telekom, zároveň
upozorňuje, že firma nemohla být inspiračním zdrojem. Prosím, aby
se podíval do světových souvislostí. Český Telekom vznikl na pozadí
jiných firem.
Na s. 29 autor tvrdí, že drobnější odkazy slouží pouze oživení v
textu. V čem to „oživení“ spočívá?
Výsměšek Hnědý – s. 41 – souvisí nepochybně s Radagastem, ale
samotné pojmenování je parodické, proč.
Prosím, aby se autor pokusil obecně charakterizovat, kdy se
překladatel uchyluje k intertextovosti, která v originále není patrná
nebo není využitá, a proč.
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Reakce autora:
V textech autor nenalezl čistý citát, dále uvedl další, které rozhodně
autor nevyužil.
Autor se vyjádřil k užití slova Telekom.
Výsměšek je parodické, je to invence překladatele, lze zde vidět
souvislost se slovem výměšek.

Otázky oponentky:
Může autor shrnout, které jazykové prostředky pomáhají
identifikovat pretexty, jak zmiňuje v úvodu na s. 9?
Může autor podrobně vysvětlit, jak chápe princip parodování? Jak
vnímá rozdíl mezi odkazem parodickým a aluzivním?
Lze nějak zobecnit, jaké pretexty by měl znát čtenář T. Pratchetta?
Jak Pratchett intertextovost využívá? Jak text Pratchetta vnímá
čtenář, který pretexty nezná?
s. 24, Město Ee: Konotuje exkrement v dětské řeči i v originále? Jak?
s. 30, román Erik: Může autor podrobněji ozřejmit vztah díla k
travestii a pastiši?
s. 46, kap. Citace a aluze: V předchozí kapitole nebyly aluze? Může
autor ozřejmit členění kapitoly/podkapitol?
s. 64, Blue Effect: Je tento pretext do textu vložen překladatelem
zcela, nebo je jen vybrán nejvhodněji z hlediska českého kontextu a
v anglickém originále je pretext jiný? A jak je to v analyzovaných
textech obecně? (Vím, že komparace originálu a českého překladu
nebyla primárním cílem práce...)

Reakce autora:
Jazykové prostředky: hláskové prostředky, opakování stejných
prostředků, jako jsou v pretextech, lexikální prostředky, syntaktické
konstrukce.
Parodii a aluzi chápe v pojetí J. Peterky, vysvětlil a ukázal na
příkladech.
Erika považuje autor za travestii, protože dílo je posunuto výrazně do
nižší roviny, než je pretext.
Vyjádřil se k zařazení odkazu na Blue Effect.
K pretextům se autor vyjádřil částečně již v prezentaci práce, nyní
myšlenku rozvedl a doplnil.

Dr. Palkosková položila otázku, zda lze interpretovat dílo bez
znalosti uvedených pretextů. - Autor vysvětlil, proč by to bylo
výrazně těžké.
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