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Obsah a cíle práce  

Závěrečná práce Ondřeje Drobníka se zabývá vyjádřením přípustkových vztahů ve 

francouzštině a češtině na základě srovnávacích analýz dat získaných z korpusu Europarl. 

Cílem studie je popis a klasifikace nejčastějších francouzských přípustkových konektorů a 

jejich českých ekvivalentů z hlediska pozičních preferencí jednotlivých větných struktur a 

schopnosti finitní/nefinitní rekce konektorů. Autor si také klade otázku, do jaké míry má 

syntaktické uspořádání jednotlivých částí přípustky vliv na jejich logicko-sémantickou 

interpretaci, případně zda překladové ekvivalenty korespondují s danými typy přípustky. 

Práce obsahuje tři hlavní části: teoretickou, metodologickou a empirickou. První část 

vymezuje přípustku a shrnuje formy jejího nejčastějšího vyjádření s odkazem na odbornou 

literaturu. Druhá část krátce představuje historii a význam jazykových korpusů a zároveň 

vysvětluje výběr výzkumných metod vhodných pro daný typ studie. Třetí, nejobsáhlejší oddíl 

přináší řadu analýz vybraných větných vzorků a konfrontuje konkrétní konektory s jejich 

prvotním teoretickým vymezením. 

Formální aspekty práce  
 

Práce je psána kvalitním jazykem odpovídajícím akademickému úzu, bez větších formálních 

nedostatků. Plynulost četby bohužel často narušují redundantní vnitřní odkazy (jak zpětné, tak 

anticipační) a doplňující komentáře v závorkách, které nejsou vždy srozumitelné. Například 

věta na str. 51 „V důsledku skutečností, které jsou popsány v této a předešlé (5.1) kapitole, lze 

Europarl považovat za spolehlivý paralelní korpus (zejm. z hlediska tzv. precision and recall 

– s tímto pojmem budeme dále pracovat, viz kap. 5.3.1)[…]“ nemá pro čtenáře příliš velkou 

informační hodnotu. Bylo by vhodnější zmíněné „skutečnosti“ nějak synteticky připomenout, 

čímž by došlo k potřebnému shrnutí dané části. Předjímat také termíny, které autor vysvětlí 

bezprostředně na následující straně (ve které hned na prvním řádku opět zpětně poukazuje na 

předešlou kapitolu) pokládám za nadbytečné a stylisticky nevhodné, text v důsledku toho 

působí zahuštěně. Vnitřní odkazy jsou podle mého názoru důležité pro připomenutí nebo 

předznamenání vzdálenějších pasáží za účelem zpřehlednění myšlenkové výstavby textu. 

V této studii mají často opačný efekt. 

Ve stejném duchu má autor obecně tendenci předjímat závěry, ke kterým následně v práci 

dospěje, pro čtenáře však nejsou v daný moment pochopitelné. Jako příklad volíme větu ze 

str. 28: „Jak se pokusíme dále alespoň náznakem ukázat, způsobů, jimiž lze (nejen) ve 



francouzštině vyjádřit přípustku, je celá řada – v obecnostech budeme za relevantní považovat 

zejm. dva „postuláty“, se kterými ve své studii (2009) pracuje S. Rezat:“. Informace, které 

autor anticipuje, by bylo vhodnější uvést jako myšlenku logicky vyplývající z rozboru 

zmiňované studie, vůči které se autor vymezuje, než jako její úvod. Čtenář totiž v tuto chvíli 

ještě neví, o jaké postuláty půjde, a proto pro něj věta ztrácí význam.  

Stylisticky je dále nadbytečný popis diskursivních činností, který se nejčastěji vyskytuje na 

začátku jednotlivých tematických oddílů. Např. celý první odstavec části 5.2 (str. 49) Povaha 

textů vznikajících v rámci EU v podstatě pouze opisuje název části, ten je ale již dostatečně 

vypovídající o obsahu a cíli kapitoly. Občasná těžkopádnost textu je umocněna archaizujícím, 

akademickým stylem autora (použití přechodníků, zastaralé nahrazování výrazu „jako“ 

spojkou „co“ např. „vybíráme co reprezentanta“ na str. 109, nadměrné používání cizích slov 

apod.), který v některých momentech až komicky kontrastuje s hovorovými nebo literárními 

výrazy typu „svislítko“ (str. 59), „pod rukama prof. Čermáka…“ (str. 47), „to můžou učinit“ 

(str. 82) „v tom okamžení“, (str. 86) apod. 

 

Hodnocení obsahu práce  

Student projevil schopnost komplexní a kvalitní analytické práce s daty spojené s moderními 

metodami korpusové lingvistiky. Za největší klad práce považuji patřičný kritický odstup 

autora, který nejen jasně formuloval obecné závěry svých analýz, ale také zhodnotil úskalí a 

hranice zvolených postupů. Hlavní cíl, který si předsevzal, splnil velice uspokojivě a jeho 

popis fungování přípustkových konektorů v současném jazyce přinesl zajímavé poznatky. 

Otázka sémantických posunů přípustkových konstelací sice nebyla zcela zodpovězena, 

poukázala však na fakt, že pro získání relevantních výsledků je nutné propojování několika 

lingvistických perspektiv a přístupů, což autor také naznačuje. Z hlediska argumentačního 

potenciálu přípustky je jednoznačně nutné studovat širší kontext promluvy na úrovni textu 

s přihlédnutím k otázce enunciační odpovědnosti a tematické progrese. Tento problém 

zajímavě vyvstal v příkladu 6.36 (str. 82), ve které použití přímé řeči může signalizovat, že se 

nejedná o připouštění dané informace, ale naopak o její kritické odmítnutí ve snaze 

dementovat (či rektifikovat?) vyjádření maďarského ministerského předsedy. Z tohoto 

hlediska by bylo přínosné více se zabývat intenzitou sémantického přijetí informace 

obsaženého v concédé. 

Poslední poznámka se týká autorova tvrzení, podle kterého v rámci jeho práce „není možné 

jednoznačně rozlišit objektivní a argumentační přípustku“ (str. 55) z důvodu chybějícího 

kontextu. Přesto byly analyzované přípustkové struktury pocházející z korpusu Europarl 

vesměs vyhodnoceny jako „objektivní“ a ne „argumentační“, což vyvolává pochybnosti (např. 

v příkladě 6.26 na str. 74 je toto tvrzení sporné, protože concédé obsahuje subjektivně 

zabarvený postoj, který jednoznačně nemůžeme přiřadit mluvčímu). Je také překvapivé, že 

zkoumaný vzorek okurencí čerpající z přepisů debat Evropského parlamentu, byl zvolen 

proto, že předpokládal častý výskyt argumentačních struktur, dialogický charakter 

přípustkových vět však nebyl potvrzen. Otázkou zůstává, jak tyto rozpory interpretovat. 

Diplomovou práci Ondřeje Drobníka doporučuji k obhajobě, neboť zcela splňuje předpoklady 

pro tento typ práce.  
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