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Stručná charakteristika práce  
Předložená diplomová práce zkoumá překladové protějšky anglické kauzativní konstrukce make 
someone do something. Autorka zkoumá, do jaké míry se sémantika této konstrukce odráží v českém 
překladu. Předpoklad, že konkrétní sémantický typ (podle Talmyho a Wierzbicke) bude korelovat 
s určitým překladem do češtiny se sice v analytické části nepotvrdil, ale práce přesto přináší přínosný 
vhled do sémantiky kauzativity v jejího vyjadřování v češtině. Práce potvrzuje poznatky předchozího 
výzkumu, že konstrukce make someone do something se nejčastěji pojí s životnými participanty, 
přestože v případě kauzujícího participanta (CAUSER) není prevalence tak markantní. Z hlediska 
sémantiky (podle Talmyho) analýza naznačuje prevalenci induktivního a afektivního typu. Důležitým 
poznatkem týkajícím se překladových protějšků je častá absence kauzujícího v českých ekvivalentech. 
Práce byla průběžně konzultována a autorka prokázala velkou samostatnost, se kterou téma navrhla i 
zpracovala.  
 
Slovní vyjádření, komentáře a připomínky (cca 100-200 slov) 
Silné stránky práce:  
V teoretické kapitole autorka překládá různá pojetí kauzativity a velmi dobře popisuje vztahy mezi nimi. 
Metodologie je prezentována jasně a analýza je adekvátně kriticky zhodnocena. Přestože jednoznačná 
korelace mezi sémantikou a překladovým protějškem potvrzena nebyla, autorka si všímá tendencí 
určitých sémantických typů vázat se na konkrétní překladový protějšek.  
Z formálního a jazykového hlediska je práce pečlivě zpracována.  
 
 
Slabé stránky práce:  
Poněkud slabší práce s grafickým vyjádřením výsledků v analytické části (např. by byla vhodná tabulka, 
která by popisovala životnost participantů v rámci nejsilněji zastoupených kategorií). Chybí také 
přehledné vyjádření (kvantifikace) případů nevyjádřeného kauzujícího v českých protějšcích.  
Autorka jasně definuje, že se práce nebude zabývat adekvátností českého překladu. Domnívám se však, 
že by určitá diskuze adekvátnosti byla přínosná. 
 
 
Otázky k obhajobě a náměty do diskuze: 
Jaký je podíl protějšků s nevyjádřeným kauzujícím? Považujete tyto překlady za adekvátní?  
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☒ výborně   ☐ velmi dobře   ☐ dobře   ☐ neprospěl/a 
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