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Posudek oponentky 

Předložená disertační práce se zabývá rozdíly ve slovesné valenci mezi češtinou a angličtinou. 

Výzkum, který autorka popisuje, zahrnuje budování dvojjazyčného česko-anglického 

valenčního slovníku CzEngVallex a analýzu problematických překladových korespondencí 

mezi oběma jazyky. Rozdíly ve valenci překladových ekvivalentů svědčí na jedné straně o 

rozdílech mezi zkoumanými jazyky, ale na druhé straně umožňují autorce analyzovat také 

přednosti a nedostatky použitého teoretického modelu slovesné valence. 

V úvodní kapitole popisuje autorka jako svůj hlavní cíl vybudování anglicko-českého 

valenčního slovníku. To se jí a jejím spolupracovníkům skutečně podařilo a postup tvorby 

tohoto obdivuhodného slovníku a jeho anotace jsou podrobně popsány v kapitole 3.  

Valenční slovník se opírá o data paralelního překladového korpusu Prague Czech-English  

Dependency Treebank (PCEDT). Tento korpus je v rámci (překladových) korpusů specifický 

mimo jiné tím, že obsahuje sice autentická data anglická, ale jejich české překlady byly 

vytvořeny přímo pro potřeby korpusu tak, aby byly syntakticky a sémanticky co nejbližší 

zdrojovému jazyku. Takto sestavený korpus usnadňuje zarovnání anglických a českých 

valenčních rámců a argumentů, autorka však dobře poukazuje na možná zkreslení rozdílů 

mezi jazyky a na nebezpečí významových posunů v překladu (kapitola 4, str. 45). Toto 

nebezpečí je podle mého názoru u PCEDT vyšší než u paralelních překladových korpusů, 

jejichž texty nebyly specificky vytvořeny pro potřeby daného korpusu. 

Přes nesporný přínos prezentovaného valenčního slovníku pokládám za nejzajímavější 

druhou část práce, která se věnuje analýze rozdílů ve valenčních rámcích, které se projevily 

při budování slovníku a analýze paralelních textů. Autorka předpokládá, že pro každou česko-

anglickou dvojici valenčních rámců by měl existovat unikátní způsob zachycení 

korespondence jejich argumentů na tektogramatické rovině popisu. Konflikty 

v korespondencích signalizují problematická místa syntaktického popisu. Porovnání valence 

překladových ekvivalentů odhalí případy, kde se slovesné ekvivalenty liší počtem valenčních 

pozic nebo kde se liší hodnoty odpovídajících funktorů. Příčiny takových konfliktů mohou být 

jazykové (jazykové rozdíly mezi angličtinou a češtinou), překladové (rozdíly v hierarchizaci 

jazykové situace) nebo mohou ukazovat na problematická místa zvoleného teoretického 

přístupu k popisu valence (funkčně generativního popisu). 

Kapitola 5 se věnuje tzv. „zero alignment“, tedy případům, kde valenčnímu komplementu 

v jednom z jazyků neodpovídá v druhém jazyce žádný uzel. Sem spadají katenativní slovesa, 

která tvoří v analytické angličtině frekventované konstrukce s nominální frází v pozici mezi 

finitním a nefinitním slovesným tvarem. V češtině jsou odpovídající konstrukce řídké; 

anglickým vazbám často odpovídají finitní vedlejší věty (v souladu s významem finitního 

slovesného tvaru pro výstavbu české věty). Rozdíly v záznamu českých a anglických vět jsou 

výborně vidět na str. 49 (př. 11). Mezi důvody odlišného popisu konstrukcí typu ECM 

(„raising to object constructions“) v obou jazycích zmiňuje autorka morfologické indikátory 



pádu, čísla a rodu u českého podmětu a předmětu, které v angličtině chybí (str. 51). Je asi 

třeba říct, že morfologické kategorie mohou být jasně indikovány i v anglické nominální frázi, 

i když pouze u podmětů/předmětů vyjádřených některými osobními zájmeny (srov. She saw 

HIM fall.).  

Dalším typem konstrukcí s katenativními slovesy jsou „object control verbs constructions“ 

(OCV). Mohla by autorka vysvětlit, proč jsou věty 14 a 15 přeloženy do češtiny rozdílně? 

Může hrát roli sémantika nefinitního slovesa? Je možný jiný překlad? 

Do kapitoly pět spadá ještě popis „light verb constructions“ a kategorie „conversive verbs“. 

Jako jedna z příčin užití „conversive verbs“ se uvádí vliv aktuálního členění. Byly pozorovány 

systematičtější posuny ve ztvárnění téže situace v překladu vlivem tohoto faktoru? 

V souvislosti s aktuálním členěním není také zcela jasná poznámka na str. 65 o užívání 

morfému se v češtině oproti anglickému pasivu.  

Ještě k příkladu 22: proč je podmětu ve větě 22b připsána role Aktoru (ACT)?  

Šestá kapitola se věnuje případům neshody funktorů. U sloves označovaných jako „verbs of 

judgment“ navrhuje autorka dvě varianty anotace a přiklání se k variantě, která zahrnuje role 

ACT, ADDR, PAT a EFF. Problémy s pojetím funkce EFFECT se objevují také u dalších sloves 

popsaných v této kapitole. Další problematické funktory jsou pak Addressee a Beneficiary a 

dynamická (DIR3) a statická (LOC) lokace. Kapitola ukazuje, že k neshodě funktorů mohou 

vést rozdíly v interpretaci sémantických pozic, ale také dosud nevyjasněné teoretické otázky. 

Sedmá kapitola na třech příkladech alternací ukazuje problémy s korespondencí argumentů. 

Autorka navrhuje řešení, která modifikují zvolený teoretický přístup tak, aby ke konfliktům 

nedocházelo. To zahrnuje také otázky ekvivalence alternativních konstrukcí (a tedy různých 

valenčních rámců).  

Poznámky na okraj k jednotlivým větám: v př. 61 je možné číst anglickou větu The residence 

was destroyed by bombs jako dvojznačnou (Actor vs. Instrument) stejně jako odpovídající 

větu českou. Byla bych proto opatrnější ve formulaci kritéria morfosyntaktické realizace (str. 

104). Srov. k tomu Dušková a kol. (2006. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. 

Praha: Academia, kap. 8.84.22) „Někdy je adverbiální určení s předložkou by v pasivní větě 

dvojznačné, neboť mu v aktivní větě může odpovídat jak podmět (konatel), tak adverbiální 

určení (prostředek), např. the order of the elements is indicated by subscripts pořadí prvků je 

naznačeno indexy: (1) the author indicates the order of the elements by subscripts, (2) 

subscripts indicate the order of the elements.“ 

V čem spočívá rozdíl mezi větami 81b a 82d (str. 110)?  

Zajímavý je postřeh týkající se asymetrie mezi češtinou a angličtinou u lokativní alternace: 

korespondence ACTEN-LOCcz výrazně převládá nad opačným směrem korespondence. Zdá se, 

že se zde projevuje obecně volnější vztah mezi syntaktickými a sémantickými funkcemi 

v angličtině ve srovnání s češtinou (viz. anglické podměty s lokativní sémantikou v oddílu 

7.3.4). Nabízí se zde srovnání se studiemi prof. Libuše Duškové o syntaktické konstantnosti 

mezi angličtinou a češtinou (Dušková, L.  2015. From Syntax to Text. The Janus Face of 

Functional Sentence Perspective. Praha: Karolinum). 



Závěr práce se vrací k hypotézám a ukazuje příčiny a možnosti řešení konfliktů 

v korespondencích mezi valenčními rámci. Vedle rozdílů mezi zkoumanými jazyky, připomíná 

autorka vliv jazyka (češtiny) na podobu valenční teorie, která pak nemusí být ve všech 

ohledech relevantní pro popis jiných jazyků.  

Práce je napsána anglicky; jazyková a stylistická úroveň textu je vysoká. Bude-li autorka práci 

publikovat, jak doufám, bylo by přesto dobré se ještě k některým formulacím vrátit, např. 

…when the Instrument prototypically need not to be permanently operated by a human […] 

Such “independent” instruments behave semantically similar to “natural forces” which attain 

the subject position in the semantic role of a Causer. (str. 108). 

Práce je logicky strukturována a i po formální stránce je zpracována na vysoké úrovni. 

 

Závěr 

Mgr. Jana Šindlerová předložila výbornou disertační práci, ve které propojila rozsáhlé 

teoretické znalosti valence, schopnost přistupovat k zvolenému teoretickému rámci kriticky a 

kreativně a schopnost detailně a přesně analyzovat jazykové jevy české i anglické. Autorka 

pronikla do hloubky zkoumaných jazykových jevů a jejich funkčně generativního popisu. 

Dokázala ale také výsledky analýzy zobecnit a navrhnout vlastní systémová řešení problémů. 

Práce se opírá o nový valenční dvojjazyčný slovník, na jehož tvorbě se autorka podílela 

podstatnou měrou a který dále slouží jako významný, svou úrovní anotace výjimečný zdroj 

dat pro další výzkum. Analýza takto získaných dat v předložené disertační práci přináší nové 

specifické vědecké poznatky v oblasti popisu obou srovnávaných jazyků a vztahů mezi nimi a 

současně přispívá k zpřesnění a rozvoji zvoleného teoretického přístupu. 

Disertační práce jednoznačně prokazuje předpoklady Mgr. Jany Šindlerové k samostatné 

tvořivé  vědecké práci. Práci doporučuji k obhajobě. 
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