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1. Formulace cílů a jejich naplnění 

Hlavním cílem práce je nastínit přístupy a problémy spojené s překladem humoristické beletrie, 

a to nejen v teorii, ale především v praxi. Základem analýz se stává autorčin vlastní překlad 

fragmentů knihy Henryka Bardijewského Pan Fiasko i jego sukcesy. Práce je rozdělena do dvou 

hlavních částí – teoretické a praktické. První z nich je věnovaná krátké charakteristice 

humoristické literatury, problémů spojených s jejím překladem a prezentaci autora překládané 

knihy. Náplní praktické části práce jsou autorčin překlad a prezentace výsledků analýz 

provedených autorkou na jeho základě. Jejich hlavními body se stávají: kompozice a členění 

textu, název díla, kulturní kontext a také lexikální, syntaktická a stylistická rovina překladu. 

Cíle práce byly formulovány jasně a následně byly v práci naplněny. Zvolené metody hodnotím 

jako vhodně vybrané. 

 

2. Klady práce 

 Spojení teorie s praxí. 

 Jasná a přehledná struktura analýz. 

 Autorčin vlastní překlad jako základ analýz.  

 

3. Nedostatky práce 

Struktura 

 Krátký, trochu nelogický úvod. 

 Krátké podkapitoly, které ne vždycky dávají smysl, viz např. s. 9-10.  

 Závěr se stává opakováním informací prezentovaných v práci, a ne prezentací výsledků 

a postřehů vyplývajících z analýz. 

Analýzy 

 V některých pasážích - hlavně v teoretické části práce - se projevuje nedostatečná 

schopnost práce se sekundární literaturou (jedna poznámka pod čarou následuje další, v 

daných pasážích je minimum autorčina vlastního textu) 



 Vysvětlení analyzovaných příkladů by mohlo být detailnější a např. obsahovat definice 

slov, o které se jedná. Takový postup by mohl pomoci vyhnout se takovým chybám jako 

např.: 

o s. 32-33 - výraz „plajta“ je příkladem aktivní hovorové polštiny, 

o s. 41 – „ani“ v polštině může být použité jako částice, ale také jako spojka (právě tak to 

je v uvedeném příkladu). 

 s. 40 – Polskie Wydawnictwo Naukowe je název nakladatelství a ne slovníku.  

Redakce 

 Bibliografie neobsahuje všechny publikace, které se objevují v poznámkách pod čarou.  

 Problémy s použitím velkých písmen, viz např. poznámky pod čarou.  

 

4. Otázky doporučené k rozpravě při obhajobě 

1. Který z postupů týkajících se překladu humoristické literatury je podle autorky 

nejvhodnější? 

2. Pan Zápletka je v originálu charakterizovaný také jako: Pan Fabuła zwany też Doktorem 

(s. 49). Nabízí takový popis ještě jiné možnosti překladu? 

 

5. Případné další vyjádření 

 

6. Celkové hodnocení a klasifikace 

a) Práce splňuje požadavky standardně kladené na bakalářskou práci. 

b) Doporučuji práci k obhajobě. 

c) Navrhuji klasifikaci: velmi dobře/dobře. Finální hodnocení bude záviset na obhajobě 

diplomové práce. 
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