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Průběh obhajoby: Autorka pohovořila o své práci, vyjasnila, jak a které pasáže využila

ze své bakalářské práce a jak je modifikovala, dále které pasáže jsou
nové. Zhodnotila vybrané analyzované jevy co do vhodnosti využití
jazykových ekvivalentů. Upozornila na výraznou archaičnost prvního
překladu, který ovšem zároveň tak nabývá historického příznaku. 

Připomínky vedoucího práce
Při hodnocení překladů vyšel autorce jako nejméně přijatelný z
hlediska jazyka překlad nejstarší. Zamyslela se nad percepcí jazyka v
době, kdy vznikal? 
Mělo slovo „notář“ stejný význam jako dnes i v době vzniku prvního
překladu? 
Jak chápe autorka frazeologii? 
Autorka si všímá především toho, co se v překladu ztratilo. Narazila
na případy, kdy si myslí, že překladová pasáž je lepší než originál? 

Reakce autorky práce
Autorka se věnovala percepci překladu současným čtenářem, ale je si
vědoma, že první překlad rozhodně nebyl ve čtyřicátých letech
vnímán tak příznakově, jak dnes. 
Slovo "notář" je ve slovníku PSJČ definován podobně jako dnes. 
Frazeologii vnímá ve shodě s učebnicovým pojetím - vyjma slova -
indeed, nicméně některé vlastnosti opírá o znalost i lingvistické
literatury. 
Uvedla pasáže, které považuje za lepší, než je originální text. 
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Připomínky diplomantky:
S. 19: „Incipit je plný humoru a ironie.“ Může autorka tento výrok
vysvětlit?
S. 25: Je expresivita slova „Hillovka“ kladná?
Může autorka definovat ironii, jak s ní pracuje např. v kap. 5? Z
jakých vycházela odborných zdrojů?
Jaký vidí autorka vztah mezi ironií a humorem, ironií a parodií (s.
65)?
S. 64 (narážka na gotický román): Skutečně se jedná o parodování?
Je si autorka odkazem na gotický román jistá?
Kap. 5.1: Jak autorka vybírala popisované prostředky ironie? Pokud
jsou v knize jen tyto, pak Austenová zase tolik ironie neužívá.
S. 74: Proč autorka vnímá „indeed“ jako frazeologismus?

Reakce diplomantky: 
Ironii v incipitu spatřuje v užití prostředků - říká něco jiného, než
autorka myslí. 
Expresivita slova "Hilovka" je podle autorky nižší než čistě u
příjmení. 
Ironii chápe jako posun významu, vycházela z Vlašínovy teorie
ironie - literární pojetí. Všímala si především problematických
pasáží. 
V pojetí termínů parodie a humor vychází rovněž z pohledu
literárního. 
Prezentovala ukázku gotického románu. 
Proběhla debata o podstatě "indeed". 
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