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Předložená práce analyzuje a srovnává používání adverbií, tvořených pomocí sufixu 
-ly z příčestí přítomných anglických sloves, a jejich překládání z angličtiny do češtiny 
a naopak. Autorka ·vychází z předpokladu, že takto utvořená adverbia jsou 
produktivní skupinou disjunktů, hodnotících nebo komentujících obsah sdělení z 
určitého hlediska·. 

C:ii pr3ce Je dvojí: jednak vědecký, tj. morfologická, syntaktická i stylistická analýza 
adverbii, tvořených pomocí sufixů -ingly, jednak cíl praktický, t.j. získání rozsáhlého 
korpusu excerpovaných příkladů jako základny jak pro samotnou analýzu, tak pro 
prác1 překladatelskou a na potřebné úrovni i pro činnost pedagogickou. 
Práce má celkem 8 částí (283 stran), z nichž první je úvod a přehled lingvistické 
literatury celkem na 39 stranách. Hlavní část v pěti kapitolách (celkem 153 stran) 
an3lyzuje dané téma. 80 titulů použité literatury je teoretickým východiskem pro 
vlastni analýzu. 97 titulů prózy a literatury faktu poskytují materál pro excerpci celkem 
2000 příkladů, z nichž polovina je anglických a polovina českých, pocházejících buď 
z originálů nebo z autorizovaných překladů. 

Za základ své analýzy si autorka zvolila teoretické práce lingvistů současných i 
starších, včetně zástupců Pražské školy. Tím však musela řešit různé potíže rázu 
terminologického, neboť různí autoři používají různé lingvistické názvosloví. Výchozí 
pojetí srovnávání autorka hledá ve dvou obsáhlých gramatikách anglického jazyka, a 
to v dílech Huddleston I Pullum (2002) a v gramatice R. Quirka (1985). Mohlo by ji 
snad zajímat, že Sir Randolph Quirk měl blízko k Pražské škole i k češtině, ze které 
často citoval (např. nosorožec, hroch). 

O excerpované literatuře autorka uvádí, že její 'výběr byl podmíněn existencí 
adekvátního překladu ... odborné texty se překládají méně'. Autorka správně 
porovnává frekvenci jednotlivých funkcí adverbií a frekvenci disjunktů a konjunktů 
shledává v odborné literatuře vyšší než v beletrii. lntensifikátory pak shledává 
četnější v odborné literatuře. 
Škoda, že zkoumá jen texty z oblasti ·social science· a jmenovitě z psychologie, 
teologie. politologie a lingvistiky, tedy odborné texty humanitních oborů. Odborná 
literatura technická a ekonomická se však také hojně překládá a práce s nimi se má 
vyhýbat emocionálnímu zabarvení, které mnohé např. uváděné disjunkty nesporně 
lllaji Zajímavé je, že v tabulce na str. 53 právě nejvíce frekventovaná adverbia 
jako disjunkty (interestingly, seemingly, surprisingly) emocionální zabarvení nemají. 
Možná to souvisí s jejich výskytem v literatuře odborné a jiných naopak v beletrii. 
Konjunkty zřejmě emocionální zabarvení nemají a lze je očekávat spíš v literatuře 
odborné. 
Neodbytně se mimoděk vkrádá Shakespearův ..... the whining schoolboy with his 

satchel unwillingly to school. ... 
V rozsáhlé ekonomické publikaci Philip Kotler: Princip/es of Marketing (71 O stran 
vétsího formátu a drobného tisku) se podařilo najít tři adverbia, utvořená pomocí 
-ingly. teprve na 65 stranách textu (83- 148): 

... they will be increasingly concerned with health and fitness. 
Surprisingly, Porsche owners are not car enthusiasts ... 
Seemingly trivia! facts add up quickly .... 



Někteří ekonomové velmi rádi a často používají konkrétní adverbia na -ingly. Např. 
Milton Friedman ve své práci A Theory of the Consumption Function velmi často 
užívá adverbia ·accordingty·. Autorka by tento typ asi označila jako ·resultive (?) 
conjuncť (str. 129) a jako 'pouhý' důsledek předchozího textu (4 výskyty na 
néV..o!:ka málo stranách mohou svědčit o autorově ·zvykovém' užívání, snad i díky 
slo.~itost1 jeho teorií: velmi často však také používá adverbia similarly a alternately). 

Accordingly, current consumption may be expected to depend not only ..... 
Accordingly, this effect of uncertainty establishes .... 
Accordingly, dollar and pound values have been plotted as if .... 
Accordingly, these chapters examine the consistency of .... 

Odbornou literaturou a jejím překládáním se autorka zabývá na svém pracovišti na 
katedře jazyku ČZU a téma nežádoucí emocionálnosti v technicko-ekonomické 
odborné literatuře by mohla volit ve své další práci. Uvedená Kotlerova publikace je 
přeložena do češtiny a široce se používá na VŠE i ČZU. Friedmanova práce dosud 
přeložena není. Technická a ekonomická literatura bývá stranou zájmu lingvistů, 
neboť bývá svým obsahem obtížnější k porozumění a tím i k vyhodnocení daného 
lingv:stického jevu. 

t\u~nrč:Jna analýza je přesná a logická, založená na principu funkčnosti (Pražská 
škc!a). což umožnilo hodnocení různých vztahů na různých rovinách. Přesnost 
postupu vyplývá z využití statistických metod při zpracování daného korpusu. Užití 
kvantitativních metod v lingvistice je nezbytné, protože samotný kvalitativní rozbor 
postrádá hodnocení závažnosti zkoumaného jevu. 
Např. první pohled na tabulku na str. 53 napovídá, že tři adverbia na -ingly jsou 
významně četnější a při pohledu na ostatní se nabízí emocionalita. Bez kvantitativní 
metody se nelze obejít při praktické aplikaci lingvistických výsledků, v tomto případě 
pi'i pi'ekládání. Autorka správně posuzuje adverbia v různých rovinách, ovšem 
správné uvádí. že volba typu překladu závisí především na překladateli, na jeho 
stylistických preferencích a na jeho jazykovém citu. 

Stylistické preference a jazykový cit překladatele se mohou dostat do protikladu 
přesnosti překladu. Přesnost překladu je žádoucí v odborném stylu, zatímco v próze 
mLJže Jít skutečně o preference a cit. Jak autorka uvádí, překlad mnoha adverbií 
nepi'edstavuje významný problém, také proto, že některé slovníky anglicko-české 
uvádéji některá adverbia na -ingly jako samostatná hesla i s výběrem ekvivalentů. 
To platí i o velkých výkladových slovnících (Webster, Shorter Oxford), menší vydání 
Jen potvrzují existenci takových adverbií. 
Seemíngly: 1 fittingly. becomingly. Now rare. 2. To external appearance, apparently. 3. So far as it 
é3ppears from the evidence: so far as one can judge from circumstances. (Shorter Oxford E.D.) 
Seemingly: 1 Seemly. Now rare. 2 As it seems from outward appearance or from the circumstances 
whethcr really or not (Webster's lnternational D, 2nd ed.) 

Praktickými příklady překladu se autorka zabývá v části 7. Postrádám však příklady z 
odborné literatury technické nebo ekonomické (viz výše). 

Velmi cenný je obsáhlý korpus excerpovaných příkladů na stranách 198 až 283. 
Obsáhlý je přehled literatury, jejíž výběr svědčí o autorčině dobré informovanosti o 
daném tématu. Celá práce je napsána anglicky, přiložen je souhrn v češtině. Anglický 
text Je velmi dobrý, drobné překlepy a jiné menší formální nedostatky lze 



pr"ehlédnout. V českém souhrnu doporučuji pozměnit používání -ingly, zejména na 
počátku věty, neboť anglický prvek (navíc pouhý sufix) nepůsobí v české větě 
esteticky. Český text souhrnu také svědčí o absenci pojmenování některých prvků 
v české lingvistické terminologii. 
Cíl recenzované práce byl stanoven jasně a postup k němu byl dodržen. Metodou je 
analýza. podložená studiem daného tématu a rozsáhlou excerpcí, včetně excerpce v 
réimci anglicko-české sekce výzkumného projektu Czech National Corpus and 
Corpora of Other Languages. 
Práce odhalila bohatost zajímavých problémů poměrně úzce zaměřeného tématu 
a ukázala jeho význam pro překladatelskou aplikaci. Autorka prokázala hlubokou 
znalost dané problematiky, znalosti lingvistiky i metodiky lingvistické práce, včetně 
správného zaměření na funkční pojetí lingvistických jevů. Význam práce je nesporný 
pro anglickou lingvistiku, pro překladatelskou praxi a potenciálně i pro aplikaci ve 
výuce angličtiny na vyšší úrovni. 
Doporučuji. aby práce Mgr. Martiny Jarkovské byla přijata jako podklad pro obhajobu 
nároku na udělení titulu PhD. 
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