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Práce je replikací dvou studií, Aijmerové (1998) se zaměřením na angličtinu-švédštinu a 
Simon-Vandenbergenové (1998) pro holandštinu. Obě práce dokládají renesanci konfrontačního 
přístupu. Aijmerová mluví o "revival of interest in 1inguistic relativity and in studying differences 
as well as similarities between languages by contrastive methods" a zdůrazňuje, že konfrontační 
perspektiva umožňuje "to dig deeper and to ask new questions about the relationship between 
languages with the aim of sharpening our conceptions of cross-linguistic correspondences and 
adding to our knowledge ofthe languages compared". Možnosti konfrontačního/kontrastivního 
zkoumání jsou umocněny užíváním elektronického korpusu a konkordačního programu. 

V tomto konkrétním případě se obě studie zaměřují na sémantiku anglického, think', jehož 
polysémii interpretuje Aijmerová jako důsledek splynutí dvou staroanglických sloves v jedno. 
Studie zkoumají specifické a jasně vymezené užití tohoto sloves, a to v 1. os. sg. prézenta v textově 
pragmatické funkci prostředku atenuace (hedging). Významové nuance I (don 't) think stanovené na 
základě rozboru anglického kontextu jsou konfrontovány s překladovými korespondencemi, které 
v důsledku jiné strukturace pojmenování (anizomorfizmu) ve švédštině a holandštině tyto 
sémantické odstíny zachycují prostřednictvím různých ekvivalentů. 

Diplomandka nastiňuje problematiku divergentní polysémie v překladu a vymezuje epistemické 
užití I think. Rekapituluje předchozí výzkum Aijmerové a Simon-Vanderbergenové a zejména jejich 
klasifikaci významů "mental state predicate" J think, která je základem její vlastní klasifikace 
aplikované na zkoumaný vzorek. Její výzkum má dvě části, anglicko-českou a anglicko-česko
švédskou, které spojuje metodologie. Ta zahrnuje rozbor významů I (don 'tj think a jejich frekvenci, 
rozbor jejich překladových ekvivalentů v cílovém jazyce (včetně srovnání situace v češtině a 
švédštině, viz Tab. 18), způsob překladu záporné formy I don '[ think a pozice tohoto výrazu ve větě. 

Diplomandka konstatuje, že překladové protějšky (v češtině zhruba 25 různých forem) jsou 
užitečným indikátorem významových odstínů (dobrý překladatel citlivě analyzuje výchozí text a 
explikuje ho prostředky cílového jazyka). Zároveň se ukazuje, že české myslím (si) zahrnuje 
podobně široké významové spektrum jako anglické I think, a je proto většinovým ekvivalentem. 
Hlavní významovou skupinou se ukázal být "probability-based opinion". Zajímavé bylo zjištění, že 
proti očekávání byla záporná forma I don 't think (v pozici nadřazené věty) překládána do češtiny 
stejně často záporem v nadřazené i vedlejší větě (otázka je, zda nejde o vliv angličtiny). Švédština 
užívá stejně řešení jako angličtina. Pokud jde o integraci, tzn. pozici I think ve větě, pouze v 10 ze 
172 případů (necelých 6 %) se objevuje mediální a finální parenteze. Ukazuje se, že parentetickému 
I think (mediálnímu i finálnímu) může v češtině odpovídat ekvivalent ve funkci hlavní věty, bohužel 
autorka způsoby českého překladu parentetického I think nekvantifikuje. (I když 10 výskytů toho 
příliš nedokazuje, bylo by možné doplnit tento údaj při obhajobě?) . Zjištění týkající se švédštiny 
potvrzují výsledky studie Aijmerové. 

Připomínky: 

- str. 8: citovaná studie Altenberg-Granger (2002) není uvedena v bibliografii 
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- str. 41: bylo by dobré vysvětlit nezasvěcenému čtenáři, proč se v Tabulkách 7 a 8 pracuje se 
172 položkami, ačkoli soubor čítá 200 položek (jde o to, že 172 výskytů jsou kladné formy I 
think a zbývajících 28 výskytů I dan 't think se objevuje v Tabulce 9) 

- str. 50: předpokládaná "iniciální parenteze" (Table 13) je omyl, iniciální I think představuje 
formálně řídící větu obsahové vedlejší věty 

- str. 56, 57: počet zkoumaných výskytů (anglicko-česko-švédská část) uváděný na str. 56 (a 
v Apendixu) je 35 (3.4.2,2. odst.), v Tab. 16, 17 (str. 57) se pracuje s počtem 31, proč? 

- str. 57: v text (ř. 5) je zmíněno 18 vět s jag tror (55 %), v Tab. 17 je 16 výskytů (51,7 %) 
- u desetinných čísel se v angličtině píše tečka, nikoli čárka 
- References: formát bibliografických referencí a uspořádání poněkud neobvyklé. Např. řazení 

jazykových slovníků jako jedné položky pod "Dictionaries:" ve výčtu ostatních publikací je 
nepatřičné (měly být bud' zvlášť na konci nebo abecedně stejně jako ostatní publikace. Navíc 
tu slovníky nejsou abecedně řazeny. Kromě toho Crystal je také slovník. Možná mělo být také 
vysvětleno, proč u excerpovaných textů nejsou bibliografické údaje (jde o nespecifikované 
elektronické texty) 

Hodnocení: Domnívám se, že práce je dobře zvládnutá po stránce obsahové, jazykové i 
formální. Po trochu těžkopádném začátku v teoretické části (výklad polysémie obecně a u slovesa 
think na základě slovníku) je zejména ve výzkumné části zpracování věcné a úsporné. Také popis 
výsledků se mi až na několik výjimek jeví jako pečlivý a přehledný. Totéž platí i o zpracování 
přílohy. Obecně považuji metodologii i získané výsledky práce za přínosné. Trochu slabším místem 
je srovnání situace v britské a americké části vzorku (přestože autorka výsledky v obou částech 
porovnávala, dostaly se výsledky tohoto porovnání do textu jen ve zkrácené podobě, snad proto, že 
se žádné výrazné rozdíly neukázaly). Je také třeba ocenit, že diplomandka musela vyvinout velké 
úsilí při obstarávání primární i sekundární literatury. 

Závěr: Předložená studie Jany Vaciulčiakové splnila zadání i všechny požadavky kladené na 
magisterskou diplomovou práci. Přes některé drobné nedostatky mám za to, že jde o solidní práci -
navíc vypracovanou velmi samostatně. Doporučuji ji proto k obhajobě a předběžně navrhuji 
známku velmi dobrou až výbornou. 

Jik~&u:-
prof. PhDr. Aleš Klét V Praze dne 10.května. 2008 
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