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Diplomová práce Kateřiny Mojžíšové si klade za cíl ilustrovat a osvětlit různé funkční 

zatížení vytýkací konstrukce v angličtině a norštině s předpokladem, že přestože v obou 

jazycích jsou vytýkací konstrukce konstrukčně podobné, liší se frekvencí. Ta může souviset s 

jejich užíváním vlivem odlišností v syntaktických vlastnostech zkoumaných jazyků a s tím 

souvisejícími preferencemi ve vyjadřování relačních propozic v textu. 

Ve velmi koncizní teoretické části autorka představuje vytýkací konstrukce a jejich 

popis v rámci Firbasova pojetí FSP: podtypy vytýkacích konstrukcí s ohledem na distribuci 

CD, podtypy stressed-focus a informative-presupposition. Náležitě poukazuje na pragmatický 

význam vytýkacích konstrukcí s vytčenými zapojenými částmi, které jsou rematické na 

základě interpretované přítomnosti zapojeného prvku, např. identifikace či sumarizace 

(Firbas). Vzhledem k zaměření práce doplňuje autorka tyto poznatky o další významy 

vytýkacích konstrukcí z širšího textového hlediska podle Hasselgardové (hlavní funkce u 

vytčených adverbiálních určení jsou tematizace, kontrast, uvedení nového tématu, přechod 

mezi tématy a sumativní funkce). 

Ze srovnáním základních charakteristik vyplývá, že norské vytýkací konstrukce 

mohou vytýkat Cs a sloveso, před obligatorními adjunkty neužívají spojku, často se také 

užívají v interogativní formě (umožňuje postverbální postavení podmětu) a postavení slovesa 

se někdy liší (V2). 

Práce je zajímává a přínosná metodologicky, protože na rozdíl o předchozích studií 

nepracuje s originálem a překladem, ale oba zkoumané jazyky jsou překlady z typologicky 

odlišného jazyka, který vytýkací konstrukci využívá minimálně (češtiny). Tato metoda 

předpokládá, že se tak pororovnávají identické kontexty, na druhou stranu si je autorka 

vědoma možného vlivu překladu na frekvecni vytýkacích konstrukcí. Z deseti textů 

přeložených u češtiny do angličtiny a norštiny vybrala autorka prvních deset příkladů 

vytýkacích konstrukcí, které podrobila klasifikaci z hlediska syntaktické funkce vytčeného 

elementu, stupně CD a příslušného podtypu (stress focus/ information presupposition) a 

nakonec textové funkce, které klasifikuje na základě významů idetifikovaných Firbasem a 



Hasselgardovou s cílem osvětlit, zda některá funkce převládá a mohla by vysvětlit 

častější/jiné využití vytýkacích vět v norštině. 

Frekvenční srovnání výsledků potvrzuje, že v norštině jsou vytýkací konstrukce 

dvakrát častější než v angličtině. Dalším výsledkem je i opačný poměr typů SF x IP s tím, že 

v norštině je rozdíl mezi oběma typy frekvenčně výraznější ve prospěch SF typu (na rozdíl od 

výsledků předchozích studií). V obou jazycích je nejčastěji vytčeným prvkem podmět (A 

48%, N 60%), který v 60-64% koreluje s type SF. Největší rozdíl se projevuje u 

příslovečných určení (A 40%, N 17%). 

Oddíl 4.3 je zaměřen na motivaci užití vytýkací konstrukce jak z hlediska funkce 

v textu (kontrast, výběr, identifikace, shrnutí, uvedení nového tématu), tak s ohledem na 

syntaktickou motivaci (negativní či restriktivní adjunkt na začátku v angličtině, tázací věty v 

norštině (v 18% případů s jejich kombinací). 

Část 4.4 naproti tomu porovnává vytýkací konstrukce nikoliv absolutně, nýbrž 

reflektuje ne/korespondenci anglických a norských překladů. Anglickým vytýkacím větám 

odpovídá norská vytýkací konstrukce ve 38%, opačne jen 20%. Největší komatibilita je patrná 

u případů s vytčeným podmětem, naproti tomu předmět angličtina na rozdíl od norštiny téměř 

nevytýká; opačná situace je u příslovečných určením, kde v norštině byl adjunkt umístěn 

iniciálně. Tato část je však s ohledem na rozsah práce pouze doplňková. 

Diplomová práce přináší nové výsledky kvantitativní, je ale zejména zajímavá a 

přínosná komplexním propojením různých rovin popisu (interakce text - informační struktura 

- prostředky roviny syntaktické a lexikální (vytýkací příslovce, tázací věty)) a také důrazem 

na interpretaci a explikaci různé míry užití vytýkacích konstruckí v obou jazycích. Vytýkací 

konstrukce je vnímáná jako prostředek výstavby roviny textové, přispívající prostřednictvím 

informační struktury textu k vyjadřování relačních propozic. Je třeba vyzdvihnout jak složku 

metodologickou, tak velmi úsporné a přehledné zpracování, zvláště s ohledem na množství 

sledovaných rysů a jazyků. 

Závěr: Jak vyplývá z výše uvedeného, studie Kateřiny Mojžíšové překračuje kritéria kladená 

na diplomové práce. K obhajobě ji proto doporučuji a předběžně hodnotím známkou výborně. 

V Praze 15. září 2009 
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