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Predkladaná diplomová prácaje súčasťoujednej z klasických orientácií štúdia rumunskej 
literatúry na FF UK v Prahe. Je to štúdium folklóru, ktoré prinieslo viacero zaujímavých 
výsledkov (mám na mysli najma výbornú prácu M. Bažilovej Balady Jehnička a Mistr 
Manole a proměny jejich recepce v rumunské literatuře 20. stoletz). Je ďalšou v rade 
prác, ktoré sa všímajú aj otázky prekladu, vychádzajúc z domácej translatologickej 
tradície J. Levého. To všetko možno považovať za prínosné. 

Pokial' ide o spracovanie témy, práca dosahuje patričnú úroveň. Okrem faktu, že jej 
názov je formulovaný príliš široko ako Specifika rumunské pohádky, čo sa vlastne ani 
nedá obsiahnuť, nemožno mať voči nej vážne výhrady. Ostatne, názvu odporuje aj 
tvrdenie autorky v záverečnej časti práce, kde píše, že rozprávky európskych kultúr majú 
vel'a spoločného. Za špecifické črty rumunských rozprávok potom považuje, prirodzene, 
jazyk, a historické motívy v pozadí, ktoré sa však menili, čo nie je vel'a. Zdá sa teda, že 
kultúrny okruh strednej a východnej Európy má viac spoločných, než priamo odlišných 
črt. Dokazuje to nakoniec diplomantkin pokus o preklad mien v kapitolkách, venovaných 
postavám rozprávkových príbehov, kde vidno časté paralely nielen v type postáv a v ich 
funkcii v texte, ale dokonca aj v pomenovaniach a vlastných menách, ktoré sa tým pádom 
dajú relatívne I'ahko preložiť do češtiny a slovenčiny. 

Ako celok je práca plynulá a logická aj rozvrhnutím kapitol. Nepokúša sa o nový pohl'ad, 
ale na druhej strane působí ako dobre zvládnuté učivo. Ako seminárna práca, čiže doklad 
štúdia istej látky, by bola vel'mi vhodná. Čo v nej však osobitne chýba, je využívanie 
odbornej literatúry aj z iných, než rumunských alebo českých zdrojov. Čiastočne to 
nahradzuje kapitola Původ pohádky, ktorá radí za sebou stručne popísané etnologické, 
kulturo logické a antropologické teórie zo sveta, ale nevyťažiť viac než pol vety z 
Proppovej Morfológie rozprávky, keď tento autor predstavuje základný prameň v 
slovenskom i českom preklade takmer pol storočia, považujem za málo. 

Napriek tomu, základné kvality práce ako priamy a čistý štýl výkladu, pokus naznačit' 
mnohostrannosť slovesných prejavov vo folklóre, úvahy o otázkach prekladu a opora v 
Levého diele, ako aj dobrý záver, v ktorom sa autorka po prvý raz pokúsila o 
zovšeobecnenie poznatkov, svedčia o patričnom zvládnutí problematiky, o schopnosti 
pracovať s literatúrou a formulovať kvalitne svoje myšlienky. Preto doporučujem 
predloženú diplomovú prácu na obhajobu. 
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