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Průběh obhajoby: Kandidátka představuje svou práci. Zdůrazňuje, že jde o překlad a

analýzu textu. Je si vědoma, že jsou různé aspekty (syntax jazyka,
náboženské aspekty), které v textu nejsou zohledněny. Jí šlo o lexiku.
Snažila se zachovat grafickou podobu originálního textu. Problém
vsuvek v latiníci, které se nedají odpovídajícím způsobem vyjádřit.
Vedoucí práce: kandidátka se intenzivně věnovala překladu, méně
ovšem analýze textu. Text je náročný (výpůjčky z čínštiny).
Navrhuje hodnocení "velmi dobře".
Oponentka se shoduje s vedoucí, zajímavá je analýza ruského matu,
různých jazykových zvláštností textu, ale analýza textu celkově je
slabší. Čte otázky z oponentského posudku. Navrhuje hodnocení
"velmi dobře".
Kandidátka reaguje na posudky. Uznává, že v práci mohly být další
aspekty, např. aluze. Sám autor některá slova vysvětluje, jiná nikoliv.
Oponentka zdůrazňuje, že Sorokin to dělá záměrně. Kandidátka
uvádí místo, které nedokázala přeložit. Oponentka ukazuje, že
Sorokin si vypůjčuje celé situace, které lze pochopit, aniž by člověk
pochopil slova. Kandidátka zdůrazňuje, že zajímavé je, jak Sorokin
spojuje nejrůznější odvětví.
Obecná diskuse: jak kandidátka pracovala s čínštinou? Kandidátka
vysvětluje, že se poučila u sinologů, např. o různých transkripcích.
První dopis přeložila pětkrát, postupně doplňovala neznámé. Vedoucí
práce zdůrazňuje, že kontrola překladu trvala tři týdny. Diskuse o
významu Sorokina obecně.
Hodnocení: Komise se shodla na známce "velmi dobře".
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