
Oponentský posudek diplomové práce Bc. Krystsiny Shyianok 
SOVĚTSKÁ EPOCHA V DENÍCÍCH JANA ZÁBRANY. Komentovaný ruský překlad vybraných částí z: 

ZÁBRANA, Jan. Celý život 1, 2. Praha: Nakladatelství Torst, 1992. 
 
 
 
Musím, bohužel, konstatovat, že předložená práce nesplňuje několik základních nároků 
kladených na tento typ kvalifikačních prací, neboť v ní zcela  chybí úvod, objasňující výběr 
tématu práce a nastiňující její základní problematiku, a stejně tak zde chybí závěr, shrnující 
nejdůležitější poznatky, k nimž diplomantka během psaní práce dospěla.  
 
Dále musím konstatovat, že diplomantka nedodržela jedno z interních pravidel Ústavu 
translatologie FF UK v Praze, které se týká konzultací k diplomové práci:  
 
„Ve studijních plánech všech navazujících magisterských oborů je uveden kurz                             
s názvem Diplomový seminář. Daný kurz probíhá výhradně formou konzultací. Studenti všech 
oborů Překladatelství a Tlumočnictví musejí absolvovat alespoň 3 takové konzultace. 
Konzultace musejí probíhat během semestrů a zkouškových období (nikoli o prázdninách) a 
po žádném z vyučujících nelze požadovat, aby před odevzdáním práce celý text nebo části 
diplomové práce četl a opravoval.“ 
 
V rozporu s uvedeným pravidlem mne diplomantka jakožto školitele práce kontaktovala 
ohledně konzultací poprvé dne 7. 3. 2015, a to prostřednictvím e-mailového dotazu k několika 
obtížným místům překladu vybraných úryvků z deníků Jana Zábrany, tvořících základ její 
práce. Následně se měla (na svoji vlastní žádost z 10. 3. 2015) dostavit dne 11. 3. 2015 ke 
konzultaci, kterou ovšem ještě téhož dne zrušila. Poté mne diplomantka kontaktovala dne 11. 
8. 2015 (!) e-mailovým dotazem, zda mohu schválit její „předběžnou verzi diplomového 
překladu Zábranových deníků“ – text ovšem zcela postrádal překladatelský komentář, který je 
nedílnou součástí jejího diplomového úkolu (viz zadání diplomové práce). A tento komentář 
jsem před odevzdáním práce vůbec neměl k dispozici k nahlédnutí. 
 
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem předloženou práci nedoporučuji k obhajobě 
a navrhuji, aby byla přepracována ve výše uvedeném smyslu. 
 
 
V Praze 8. září 2015   
 
        PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D. 


