
ŠKOLITELSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Bc. Iuliia Kriger: „Řečové charakteristiky Haškova Švejka 

v ruských překladech se zaměřením na rovinu humoru a satiry“ 

 

Tato diplomová práce je k obhajobě předkládána už napotřetí. Ve svém prvním posudku z 24. ledna 

2020 jsem práci nedoporučil k obhajobě z následujících důvodů: 1) Komparativní analýza nesla stopy 

chvatu a nepromyšlenosti. Jednotlivé komentované pasáže především nebyly dostatečně zasazeny do 

kontextu: často nebylo vůbec jasné, ke komu jsou směřovány repliky hlavní postavy, ani v jaké situaci 

vzhledem k ději románu se právě nacházíme. Některé komparativně-stylistické komentáře by si 

bývaly zasloužily rovněž podrobnější pojetí, zejména u delších úryvků. 2) Za zcela zásadní a z hlediska 

etiky badatelské práce nepřijatelný nedostatek jsem ovšem považoval diplomantčinu nesamostatnost 

v uchopení obecně pojatých kapitol 1–3 (strany 9–21). Podstatná část práce, konkrétně kapitoly 1–3, 

představovaly jednu velkou kompilaci citátů cizích myšlenek a postřehů. O žádné vlastní badatelské 

práci tu rozhodně nemohla být řeč, neboť diplomantka citáty nijak nekomentovala – pouze je 

propojila hodnotově vesměs neutrálními uvozovacími větami.  

 

Ve svém druhém posudku z 26. června 2020 jsem byl nucen konstatovat, že v nově předložené verzi 

práce byly sice obě uvedené výhrady zohledněny, avšak nedůsledně a pouze do určité míry. Práce 

stále vykazovala rysy značné uspěchanosti a nedotaženosti. Následoval výčet dvanácti zjevných 

pochybení.  

 

Nyní mohu konstatovat, že diplomantka drtivou většinu mých výhrad v nově předložené verzi práce 

zohlednila a práce z mého pohledu již nevykazuje závažnější nedostatky. Dále (shodně se svým 

předchozím posudkem) opakuji, že zejména analytická část práce obsahuje některé dílčí postřehy, 

které svědčí o diplomantčině schopnosti hloubkové překladatelské analýzy. Řada rozebíraných úryvků 

je vzhledem k tématu práce zvolena vhodně. Za vhodně zvolené považuji i samotné téma práce a 

oceňuji i to, jak se diplomantka vypořádala s potížemi při dohledávání ruských překladů Haškova 

románu. Jistý přínos pro další badatele představují rovněž sekundární zdroje, které se diplomantce k 

tématu podařilo dohledat a prostudovat.  

 

Diplomová práce J. Kriger splňuje požadavky kladené na daný typ kvalifikačních úkolů, a proto ji 

doporučuji k nové obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou velmi dobře.  

 

V Kunicích dne 31. srpna 2020  

PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D. 


