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Dodatečné poznámky a připomínky oponenta BP (podle uvážení):
V části, kde autorka komentuje zásadní historické milníky česko-ukrajinských vztahů,
se vůbec nezmiňuje o nezanedbatelném období, kdy Zakarpatská Ukrajina byla součástí
čerstvě vzniklého samostatného československého státu (pokud pominu okrajovou
zmínku na s.16 „ bezprostřední konfrontace v otázkách kolem území Zakarpatské Ukrajiny“).
V oblasti literárních vztahů obou národů by bylo jistě užitečné se zmínit o českých autorech inspirovaných ve svých dílech ukrajinským folklórem, historií.

Otázky a doporučení k obhajobě BP:
Porovnávané tři české překlady vznikly v různých časových obdobích (1919, 1946,
1965), považujete dobu vzniku překladů za náhodnou či podle vás souvisí s historickopolitickou atmosférou tehdejšího Československa, případně jak?
Konstatujete odliv českého zájmu o ukrajinskou literaturu v posledních letech.
Máte tím na mysli zájem čtenářský, nebo překladatelský? Jak můžete toto tvrzení doložit?
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