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Doktorské studium Marii Molchan v oboru translatologie vychází z jejích dlouhodobých 

badatelských zájmů stejně jako z její překladatelské praxe. Předložená disertační práce sama 

je přitom výsledkem mnohaletého úsilí o významově, kulturně-historicky a esteticky adekvátní 

převedení díla Bohumila Hrabala „Harlekýnovy miliony“ do ruského jazyka. Překladatelský 

komentář, tvořící nedílnou součást tohoto překladu, přitom značně přesahuje obvyklý 

standard: zahrnuje široký, fundovaný vhled do Hrabalovy poetiky a zevrubně mapuje rovněž 

dostupné překlady Hrabalových próz do ruštiny. Celou práci je tak možné vnímat jako 

ojedinělou hrabalovskou monografii, která podle mého soudu nemá v ruskojazyčném 

kulturním areálu obdoby.  

 

V rámci doktorského studia M. Molchan je ovšem rovněž nepřehlédnutelné její dlouhodobé, 

intenzivní pedagogické působení v oblasti výuky kurzů konsekutivního a simultánního 

tlumočení a rusko-české kontrastivní gramatiky.  

 

Studium M. Molchan bylo po celou dobu zaměřeno na prohloubení znalostí ve zvoleném 

oboru doktorského studia a jejich aplikaci na zkoumanou problematiku. Za nadstandardní lze 

považovat zejména její neutuchající zájem o dílo Bohumila Hrabala a jeho ruskou podobu, 

která tohoto svébytného autora moderní české prózy přibližuje ruskému čtenářstvu. 

 

M. Molchan během svého doktorského studia vystoupila na několika konferencích a účastnila 

se přípravy několika grantových a výukových projektů Ústavu translatologie FF UK v Praze.  

 

Její disertační práce pak vznikala nejen ve spolupráci s jejím školitelem, nýbrž také v plodném 

dialogu s význačným ruským bohemistou Sergejem Skorvidem, profesorem RGGU  

(Российский государственный гуманитарный университет) v Moskvě. 

Domnívám se, že výše uvedené skutečnosti svědčí nejen o mimořádném nasazení M. Molchan 

v oblasti translatologického výzkumu i vlastní překladatelské a tlumočnické práce, ale 

především o pevném odborném i praktickém zázemí, z něhož předložená doktorská práce 

čerpá a vyrůstá. 

http://www.rsuh.ru/


Mohu proto konstatovat, že doktorské studium M. Molchan jednoznačně mělo smysl. Přispělo 

nejen ke zdokonalení autorčiných znalostí v oboru translatologie – jeho výsledkem je rovněž 

erudovaný disertační spis, který zahrnuje nový, významově adekvátní a (nakolik mohu 

posoudit jakožto nerodilý mluvčí) také esteticky působivý překlad jedné z klíčových próz 

Bohumila Hrabala. Domnívám se, že tento překlad by měl být publikován buď v rámci 

některého z ruskojazyčných hrabalovských výborů, nebo jako samostatná knižní publikace. 

Věřím, že si své čtenáře najde jak v Ruské federaci, tak v ruskojazyčné menšině žijící na území 

České republiky.  

Tuto disertační práci považuji za vynikající a jednoznačně ji doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze 20. března 2016 

 

       PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D. 

        školitel   

  

  

 

 


