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Autorka diplomové práce Bc. Iuliia Kriger se zabývá řečovými charakteristikami postavy 

Švejka ve světoznámém románu Jaroslava Haška a komparativním zhodnocením ruských 

překladů tohoto díla s důrazem na humorné a satirické prvky.  

Diplomová práce čítá 91 stran včetně bibliografie a příloh a je dělena do 6 kapitol – Úvod, 

Román a jeho ruské překlady, Řečové charakteristiky Švejka, Humor v románu a čemu ten 

humor slouží, Analýza a Závěr.  

Daná třetí verze DP reflektuje závěry posudků první a druhé varianty, oproti té první doznala 

širších úprav především v teoretické části, která byla diplomantce primárně vytýkána. Do třetí 

verze pak diplomantka doplnila i chybějící zdroje citací, doplnila také informaci o neúspěšné 

snaze zjistit více o autorech nejnovějšího překladu Haškova románu do ruštiny.  

Nejvýznamnější nápravy pak doznala metodologická část práce. Diplomantka popsala svůj 

postup při analýze i teoretická východiska, na jejichž základě porovnání originálu s překladem 

staví. Využila i doporučené translatologické kvalifikační práce na podobné téma a získala tak 

solidní odrazový můstek pro analytickou část.   

Třetí, analytická část pak neprošla prakticky žádnou úpravou. Zde tedy stále platí, že 

provedená analýza překladů působí poněkud vágně, hodnocení překladatelských posunů se 

často zakládají na dojmu, nikoli na rešerši například v korpusech či stylistických příručkách a 

slovnících. Na druhou stranu je zjevné, že diplomantka o textu přemýšlí v souvislostech, 

dokáže nalézt a pojmenovat problematická místa v překladu. Při kritickém hodnocení 

překladatelských řešení však bohužel jen málo využívá doplněná teoretická východiska a 

terminologii, a proto analýza na mnoha místech působí nahodile a odbytě (jen jeden z mnoha 

příkladů, který by zasloužil vysvětlení a doplnění: „kromě toho překládá (Skačkov) Vltavu 

jako „Молдаву“, s. 48.).  



Předložená třetí verze diplomové práce i přes výtky odpovídá požadavkům kladeným na 

závěrečné magisterské práce. Prozatím navrhuji hodnocení na rozhraní „velmi dobře“ až 

„dobře“, o výsledné známce rozhodne průběh obhajoby. 

Praha 29. 8. 2020     Mgr. Anna Rosová 

 

 


