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Odborná úroveň práce:  

☒ vynikající   ☒ velmi dobrá   ☐ průměrná   ☐ podprůměrná   ☐ nevyhovující 
 
Věcné chyby: 

☒ téměř žádné   ☐ vzhledem k rozsahu přiměřený počet   ☐ méně podstatné četné   ☐ závažné 
 
Zvolená metoda: 

☒ původní a adekvátní   ☐ vhodně zvolená   ☐ nepříliš vhodná   ☐ nevhodně zvolená 
 
Výsledky: 

☒ originální   ☐ původní i převzaté   ☐ netriviální kompilace   ☐ citované z literatury   ☐ opsané 
 
Rozsah práce: 

☐ příliš velký   ☒ přiměřený tématu   ☐ dostatečný   ☐ nedostatečný 
 
Použitá sekundární literatura (počet a výběr titulů): 

☐ nadprůměrná (rozsahem nebo náročností) ☒ průměrná   ☐ podprůměrná   ☐ nevyhovující 
 
Grafická a formální úroveň: 

☒ vynikající   ☐ velmi dobrá   ☐ průměrná   ☐ podprůměrná   ☐ nevyhovující 
 
Jazyková úroveň: 

☒ vynikající   ☒ velmi dobrá   ☐ průměrná   ☐ podprůměrná   ☐ nevyhovující 
 
Tiskové chyby: 

☒ téměř žádné   ☐ vzhledem k rozsahu a tématu přiměřený počet   ☐ četné 
 
Celková úroveň práce: 

☒ vynikající   ☐ velmi dobrá   ☐ průměrná   ☐ podprůměrná   ☐ nevyhovující 
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Stručná charakteristika práce (vyplňuje vedoucí, cca 100-200 slov) 
Cílem práce je popsat sponovou predikaci be+being+(adv)+adj z hlediska realizace významu (typy 
adjektiv, případné jiné modifikace predikace, podmět), ověřovaného prostřednictvím překladových 
protějšků. Sponově-adjektivní predikace připisuje charakteristiku podmětu, průběhový tvar slovesa 
však vyžaduje agentivní chápání podmětu (děj/charakteristika dočasná/ dějová). Dočasnou platnost 
mohou signalizovat vedle průběhové formy i časová určení. 
Praktická část je založena na popisu sta příkladů z anglicky psané beletrie (Intercorp) a jejich paralelních 
překladových protějšků. Analýza postupuje od dílčích aspektů (přítomnost adverbiálií intenzifikačních 
so, too, very (zhruba u třetiny případů) nebo časových, násobný větný člen, adjektivní typy) k celkové 
charakteristice, jak je reflektována v překladu.  
Nejzastoupenější jsou adjektiva careful, truthful, honest, stupid, serious, good, clever. V celkovém 
pohledu nicméně dominují adjektiva vyjadřující ‚nepříjemnou‘ kvalitu chování. Ve zhruba 20% případů 
je dočasná platnost charakteristiky/chování signalizována i adverbiálním určením času (now, of late, 
časová věta) nebo komplementací adjektiva (whimsical in his choice of bride, clever with the 
arrangements). Za cenné považuji postřehy, které poukazují na kompenzaci aspektu dočasnosti 
v překladu (kde není lexikálně vyjádřen v originálu, např. tentokrát, v tuto chvíli). Sponové být v českém 
překladu je zachováno ve 43% příkladů, dočasná platnost predikace buď vyplývá z kontextu či obsahuje 
určení času. Zhruba stejnou měrou jsou zastoupena dynamická slovesa (nejčastěji (za)chovat se), 
typicky s adverbiem (počínat si rozumně, nemluvit rozumně). 
 
Slovní vyjádření, komentáře a připomínky  
Silné stránky práce: 
Teoretická i praktická část jsou zpracovány velmi pečlivě, účelně a systematicky. Analýza korpusových 
dokladů přináší detailní popis jednotlivých aspektů konstrukce jak v angličtině (zejména modifikace), 
tak paralelně z hlediska českého překladu (forma i stylistika). Práce je na vysoké úrovni rovněž 
z hlediska grafického a formálního. 
 
Slabé stránky práce: 
Teoretická část mohla být obohacena o explicitnější předpoklad/srovnání s češtinou. Na str. 47-48 
vysvětlení počtu adjektiv v tabulce mi není zcela zjevné (80).  
 
Otázky k obhajobě a náměty do diskuze: 

1. Ukazuje vyřazený příklad na str. 34 I was being a lousy conversationalist but I didn’t feel like it. na 
nutnost rozšířit zkoumání průběhové sponové predikace i na sponově-substantivní přísudky? 

2. Str. 39-40 - jedná se o prototypická určení způsobu? (deliberately, unusually)  
 
Další poznámky: 
Nemám 
 
Navržená klasifikace: 

☒ výborně   ☐ velmi dobře   ☐ dobře   ☐ neprospěl/a 

 
Podpis vedoucího:  
 
V Praze, 11. června 2020 


