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Stručná charakteristika práce (vyplňuje vedoucí, cca 100-200 slov) 
Práce sleduje na materiálu sta vět z InterCorpu překladové protějšky anglických -ed příčestí ve funkci 
postmodifikátoru, adverbiále a absolutní konstrukce s cílem porovnat zastoupení syntaktických funkcí a tendencí 
v překladu s výsledky pro přítomná participia v Malá a Šaldová (2015). 

Nejvíce zastoupená postmodifikační funkce minulého příčestí se kongruentně vyjadřuje českým 
deverbálním adjektivem (42.8%) a explicitnější formou postmodifikace (26.8%), další čtvrtina (zejména u 
stavových sloves) je vyjádřena neslovesně (sekundární) předložkou či apozicí. Více než třetinu dat tvoří 
adverbiální určení, převedená ve 33% do češtiny rovněž deverbálním adjektivem, v iniciální pozici doprovázeným 
změnou postavení ve větě. Absolutním vazbám odpovídá nejčastěji kooordinace. Kromě kvantitativních výsledků 
přináší práce řadu dalších dílčích poznatků. Při srovnání s -ing particii je největší rozdíl pozorován v překladu 
adverbiálních -ed příčestí a celkově nižším podílu koordinace. 
 
Slovní vyjádření, komentáře a připomínky  
 
Silné stránky práce: 
Práce je zpracována systematicky a pečlivě. Spolehlivá, poučená a detailní analýza materiálu je silnou stránkou 
práce, která zcela splnila své zadání a přináší řadu inspirativních dílčích poznatků, jako je poukaz na aspektová 
katenativa typu lay murdered či stood riveted (str. 37, př. 56, 37), předložkové ekvivalenty či apozici.  
  
Slabé stránky práce: 
Některé výroky v teoretické části nejsou zcela přesné (viz ot. 1). Zavádějící je opakované užívání increasingly 
(Czech increasingly employing finite verb phrases, str. 23; Czech increasingly prefers finite means, str. 26). Škála 
silných/slabých významových vztahů (degrees of informativeness), se kterou se pracuje v praktické části, mohla 
být pro nezasvěcené čtenáře představena v teoretickém úvodu.   
 
Otázky k obhajobě a náměty do diskuze: 

1. Můžete ilustrovat tvrzení na str. 12?: The finite constructions that employ participles are compound 
tenses, passives and copular constructions. A vysvětlit tvrzení na str. 13: The irregular form developed from 
Old English weak verbal forms? Je the girl washing up na str. 25 klauze? 

2. Které tvary českého přechodníku by odpovídaly -ed klauzím? Česká deverbální adjektiva jsou v práci 
považována za kongruentní vyjádření participií (str. 47-48). Jak vypadají tvary participia a deverbálního 
adjektiva? Lze blíže vymezit typ českého deverbálního adjektiva? 

3. Jak byste vysvětlila rozdíl v preferenci české koordinace jako protějšku adverbiálních -ing klauzí a zřetelně 
jiné tendence překladu adverbiálních -ed klauzí? (str. 51-53)  

 
Další poznámky: 
o v teoretické části se běžně nepoužívají příklady z materiálu pro analýzu (str. 17, u str. 18, př. 20 chybí zdroj), 

zde je lze vnímat jako motto oddílu. Průběžné číslování příkladů v praktické části většinou začíná od začátku. 
o str. 37: (ibid: 1126) není v dosahu reference 
o mezera před apostrofem (str. 22, př. 31; str. 36, př. 55) 
o jazyk: opakovaně užití adjektiv bez řídícího členu NP (onto the past participial, str. 9; on the adverbial and post-

modifying, str. 9; into the finite, str. 10; than in spoken, str. 21) 
o nevyjádřené vztahy mezi větami (chybějící koordinátory nebo odpovídající interpunkce: str. 11, 1. odst.; 

poslední odst., str. 52) 
o coordinating clauses (str. 26) 
 
Navržená klasifikace: 

☒ výborně   ☐ velmi dobře   ☐ dobře   ☐ neprospěl/a 
 
Podpis vedoucí:                                                                                                                                 V Praze, 31. srpna 2021 


