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1. Formulace cílů a jejich naplnění 

Autorka práce si zvolila zajímavý přístup, a sice nejprve přeložit část originálního 

uměleckého textu z polštiny do češtiny, a následně vybrané prvky překladu analyzovat, 

primárně z pohledu specifik překladu humoristické literatury. Nutno podotknout, že se jedná o 

problematiku, která dosud není příliš podrobně zmapována. Textem, který si autorka vybrala 

k překladu a následné analýze, jsou povídky Henryka Bardijewského ze souboru Pan Fiasko i 

jego sukcesy.  

V teoretické části práce autorka jednak představuje Bardijewského a jeho dílo, jednak 

se pokouší charakterizovat samu humoristickou literaturu, včetně základní (byť poměrně 

stručné) typologie humoru a případných specifik překladu humoristické literatury. V praktické 

části nejprve prezentuje samotný překlad textu, a posléze se pokouší o analýzu tohoto 

překladu, se zaměřením na problémy, které jsou jednak specifické pro konkrétní překládaný 

text, jednak pro překlad humoristické literatury jako takové (kompozice a členění textu, název 

díla, kulturní kontext, lexikální, syntaktická a stylistická rovina překladu – tomu odpovídá i 

struktura praktické části práce). 

Cíle práce byly formulovány jasně a z větší části je autorka také naplnila, byť některé 

analýzy jsou stručnější, než by si zasloužily. 

 

2. Klady práce 

• Téma, které propojuje praktický nácvik překladu a jeho následnou teoretickou 

analýzou. Sám překlad je kvalitní, autorce se daří vystihnout charakter originálu.  

• Přehledná struktura analytické části práce, v níž se autorce daří vhodně vybírat 

příklady, jimž svůj přístup k překladu ilustruje. 

 

3. Nedostatky práce 

• Některé analýzy jsou snad až příliš stručné, práci schází užší propojení teoretických 

poznatků získaných ze sekundární literatury a vlastních analýz autorky.  



• Závěr mohl mít více shrnující charakter, v této podobě je spíše jakousi rozšířenou 

verzí anotace.  

• Drobné nedostatky stylistické či v rovině interpunkce, záměna malých a velkých 

písmen např. v poznámkovém aparátu.  

 

4. Otázky doporučené k rozpravě při obhajobě 

1. Co představovalo pro autorku při překládání Bardijewského textu největší výzvu?  

2. Jak autorka práce vybírala sekundární literaturu? Je specificky problematika překladu 

humoristické literatury v sekundárních zdrojích dostatečně podchycena? 

 

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.  
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