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Diplomová práce Magdaleny Lomičové se zabývá literární, stylistickou a 

překladatelskou analýzou románu Mansfleld Park, který do češtiny převedla Eva Kondrysová. 

Jelikož se jedná o nedávný překlad (1997) a o dílo, které je tudíž u nás málo známé a které 

navíc v tvorbě Jane Austen zaujímá výjimečné postavení, provedla diplomantka v první části 

interpretační rozbor. Tím nejen seznámila českého příjemce s důležitou součástí kánonu 

anglické literatury, ale zároveň umožnila náhled do problematiky, které by si čtenář měl 

všímat. Zaměřila se především na prvky, které jsou pro tento román specifické, jako je 

křesťanská morálka, divadlo a literární aluze. Dále se soustředila na autorčin styl, který je 

zásadní pro celou její tvorbu. V první kapitole si nejvíce cením oddílů o literárních či 

divadelních aluzích a ironii, které jsou pro estetické vnímání románu rozhodující. 

Ve druhé části práce Lomičová provedla translatologickou analýzu Man.~fleldského 

panství. Zaměřila se především na stylistickou rovinu a prokázala značnou nevyrovnanost 

překladu. Upozornila na to, jak. překladatelka mísí archaismy s hovorovostí a jak nevhodně 

používá oslovení a zdrobněliny. Odhalila celou řadu posunů i chyb (např. v případě reálií). 

Ukázala, že ani vystižení literárních aluzí a ironie nejsou u tak zkušené překladatelky vždy 

samozřejmostí. Z druhé kapitoly jasně vyplývá, že navzdory zdařilosti jednotlivých řešení, 

překlad Evy Kondrysové Masfieldské panství je nefunkční. Zcela selhává na stylistické rovině 

a převádí především děj, který je pro tento román nepodstatný, a ne vždy zdařilou 

charakteristiku jednotlivých postav. 

Diplomová práce Magdaleny Lomičové je inspirativní a záslužná. Možná by stálo za 

úvahu zkrátit či omezit citace v první podkapitole o postavách (1.4.1) a věnovat tento prostor 

například většímu počtu rozebíraných příkladů v druhé podkapitole o ironii (2.2.5). Slovo 

"literature" v anglickém titulu by nejspíš bylo lépe vynechat. Pár drobných nesrovnalostí 

v interpunkci jsem si dovolila naznačit přímo do textu. Jedinou připomínku mám ke grafické 

stránce. Je škoda, že tak zdařilá práce je vytištěna na zhuštěných stránkách malým písmem, 

jako by se styděla za své argumenty. Zbytečně na první pohled působí krátce a 

nepropracovaně, což se o ní po přečtení rozhodně nedá říci. 



, . Velmi pozitivně hodnotím strukturu práce a také vlastní rozbor stylu a překladu. Za 

velice nosný považuji závěr. Lomičová zde shrnula své všímavé postřehy o překladu a 

obratně vyhmátla podstatu. Její návrhy, např. ty o potřebě a účelnosti komentovaného vydání, 

jsou nesmírně podnětné a mohly by sloužit jako inspirace pro překladatele a vydavatele 

klasiků světové literatury. 

Diplomovou práci Magdaleny Lomičové vřele doporučuji k obhajobě. Navrhuji 

hodnocení známkou výborně. 
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V Praze dne 15. září 2008 Šárka Kuhnová, D.Phi1. 


