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Oponentský posudek diplomové práce Magdaleny Lomičové 

Stylistická, literární a překladatelská úskalí románu Jane Austenové 
Mansfield Park (Mansfieldské panství) 
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Téma diplomové práce Magdaleny Lomičové je cenné: nabízí prostor pro důkladnou, byť 
dílčí reflexi tvůrčího úsilí Evy Kondrysové, erbovní české překladatelky díla Jane Austenové, 
přičemž tato reflexe může dále sloužit k lepšímu pochopení toho, jak je Jane Austenová mezi 
českými čtenáři vnímána a jak se liší recepce jejího díla u nás ve srovnání s anglofonním 
prostředím. 

Práce sestává ze dvou hlavních částí, interpretační a translatologické. V první části si 
diplomantka vytváří silnou pozici pro detailní srovnávací analýzu originálu a překladu: výklad 
zahrnuje celou řadu významných aspektů jednotlivých narativních postupů i celkového 
spisovatelského stylu Jane Austenové a přináší užitečný vhled do různých myšlenkových 
rovin předlohy. Zejména pak oceňuji, že výklad díla je monograficky sevřený a vychází 
převážně z textu samého, nikoli z mechanicky aplikovaných obecných principů rozboru 
literárních textú, potažmo jejich překladů. Při dúsledném sledování významů, kontextů a 
podtextů předlohy diplomantka dospěla k přesvědčivým závěrům, jež se zdají být pro vlastní 
translatologickou analýzu klíčové (s. 4). Fakt, že diplomantka ovládá teorii i metodologii 
oboru, se přitom v textu práce projevuje velmi jasně: nikoli přepisováním výrokú 
nejrůznějších teoretiků, jak to i v absolventských pracích bývá, bohužel, zvykem, nýbrž 
systematickým vyuZ1va11lm vhodného pojmosloví, uváděním relevantních příkladů 

popisovaných jazykových jevů a snahou o komplexní badatelský pohled na analyzované 
texty. 

S ohledem na celek práce se nicméně domnívám, že detailnost v)'kladu (a také délka 
některých citací) v interpretační části práce je přece jen poněkud neúměrná, a to především -ll 
s ohledem na rozsah vlastní translatologické analýzy: výklad je téměř o jednu třetinu delší než 
srovnávací rozbor. Navzdory jasně deklarovanému cíli daného diplomového úkolu (s. 2) je 
první, interpretační část doložena a argumentována natolik detailně a pečlivě, že ve výsledku 
působí významněji a rovněž přesvědčivěji než samotná analýza. 

Samotný translatologický rozbor přitom přináší celou řadu důležitých upozornění a postřehů. 
Navíc je strukturován zrcadlově k tématům probíraným ve výkladové části práce, což zvyšuje 
jeho přehlednost a jasně dokládá, že diplomantka žádný z důležitých aspektú předlohy 

v analýze neopomenula. 

Přesvědčivost translatologického rozboru je nicméně přece jen oslabena, a to hned z několika 
důvodů: (I) některé z rovin výchozího a cílového textu, zejména rovina lexikálně-stylistická, 
jsou komentovány bez dostatečně přesvědčivých příkladů, pouze na základě diplomantčiny 
vlastní znalosti obou textů (např. s. 33), (2) komentované ukázky často nepřesahují délku 
jednoho souvětí, a analýza se tak většinou omezuje na poměrně malé textové úseky, jež 
nepodávají dostatečně jasný obraz o celku (např. s. 35), (3) závěry, k nimž diplomantka 
dochází, jsou vzhledem k absenci kontextově ukotvených příkladů místy formulovány 
nepřiměřeně ostře (zejména s. 49), nepodloženě (s. 36) a někdy i poněkud spekulativně 
(s. 34). 



Výše uvedeným výhradám do jisté míry bylo možné předejít důslednějším a obšírnějším 
komentováním jednotlivých jevů, uváděných alespoň v minimálním významovém kontextu. 
Dále bylo možné k práci připojit komentované části originálu a překladu v podobě závěrečné 
přílohy. 

Závěrem konstatuji, že Magdalena Lomičová naplnila zadání diplomového úkolu v míře, 
která plně odpovídá obsahovým, metodologickým i formálním nárokům kladeným na 
absolventské práce studentů filozofické fakulty. Proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji, 
aby jí byla udělena známka velmi dobře. 

V Praze dne 16. září 2008 /tl~ 
PhDr. Stanislav ~báš, Ph.D. 


