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Posudek oponenta 

 

Předložená diplomová práce je konstrastivní studie anglické kauzativní konstrukce se 

slovesem make, v níž je doplněk předmětu realizován infinitivní klauzí. Cílem práce je 

vyzkoumat vztahy mezi anglickou konstrukcí a jejími českými protějšky z hlediska 

korespondencí mezi jednotlivými typy anglické konstrukce. Autorka očekává, že české 

překladové protějšky budou s jednotlivými typy anglické konstrukce korespondovat. Tento 

předpoklad se sice potvrdil jen jako určitá tendence ke korespondencím, nicméně i tak 

výsledky konstrastivního výzkumu přispívají k vymezení významu kauzativního make. 

 

Zpracování tématu vychází z teoretického rámce Talmyho, který rozlišuje čtyři typy: 

induktivní, afektivní, fyzický a volitivní. Výklad českých protějšků je podle Čermáka a 

Štekauera, kteří rozlišují konstrukce se stejnou vs. odlišnou syntakticko-sémantickou 

strukturou: anglický causer (podmět) se reflektuje v českém předmětu (patiens), anglický 

causee (předmět) v českém podmětu. Tato konstrukce se dále člení podle toho, je-li causer 

vyjádřen nebo vynechán. 

Výzkumný materiál je čerpán z nejnovější verze InterCorpu, z něhož autorka vybrala 

200 nahodilých příkladů z anglicko-české verze. Výsledky jsou předloženy ve čtyřech 

diagramech (Figures) a třech tabulkách. 

Prezentace je zde málo přehledná, neboť tabulky a diagramy obsahují statistické údaje 

jen k hlavním kategoriím, kdežto jejich podtypy a jejich zastoupení se musí hledat dále 

v podrobném výkladu. K rozsahu teoretické a analytické části je třeba připomenout, že 

teoretický rámec nemá být obsáhlejší než analytická část.  

Termín ‚causal auxiliary‘ pro kauzativní make měl být definován, neboť termín 

‚auxiliary‘ se v anglické gramatice používá pro sloveso be (he was accepted), have (he has 

accepted) a do (did he accept?, he didn’t accept), primary auxiliaries; a slovesa modální can, 

may, must, need a další přechodová (secondary auxiliaries). Kauzativní make se řadí k tak 

zvaným ‚light verbs‘ jako např. have, give, take aj. v konstrukcích have a walk, give a groan, 

make an attempt. 

Pokud jde o morfologické tvoření kauzativity, analytický charakter současné 

angličtiny (na rozdíl od flektivního jazykového systému češtiny) pro ně neposkytuje příznivé 

podmínky; nicméně mohly být zmíněny pozůstatky staroanglického produktivního tvoření 

kauzativ sufixem -jan, slovesa lie/lay, sit/set, fall/fell (fell a tree), rise/raise, a intranzitivní a 

kauzativní užívání sloves jako walk (walk a dog), gallop (gallop a horse), hurry, rush 

(someone). 



Syntetický systém češtiny a analytický systém angličtiny měl být více zohledněn 

zejména v oddílech o odlišné syntakticko-sémantické struktuře excerpovaných dokladů (např. 

A-1.24 (made his throat go dry / při nichž mu vyschlo v hrdle). 

 

Jako celek je předložená studie vypracovaná velmi dobře, a to jak po stránce 

obsahové, tak po stránce jazykové (i překlepy jsou zcela ojedinělé (though – thought str. 31, 

desetinná čárka místo tečky str. 45). 

 

Otázky k obhajobě a do diskuze: 

1. Uvažovala autorka při posuzování českých protějšků o členění na adekvátní (high probability 

equivalents) a volné překlady? 

2. Jak byla v češtině stanovena hranice mezi syntetickými a analytickými prostředky (např. A-

5.43 make last / prodloužit, A-5.7 could not make the people hear / nikoho se mi nepodařilo 

vyburcovat). 

3. Vyskytly se české protějšky imitující (kopírující) anglickou strukturu originálu (často ve 

slovosledu; jak se v případě zkoumaného jevu tento aspekt jeví)? 

4. V čem se české analytické konstrukce s kauzativním slovesem podstatně liší od anglických 

kauzativních s make? 

 

 

 

 

Závěr: Předloženou diplomovou práci Bc. Zuzany Švedové doporučuji k obhajobě a 

předběžně hodnotím známkou výborně. 
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