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Oponentský posudek bakalářské práce 

Předložená bakalářská práce se zabývá anglickými tázacími dovětky s 
opačnou polaritou vzhledem k větě řídící ajejich překladem do češtiny. Jedná se o stále 
aktuální téma (práce se opírá mj. o články z let 2006 a 2007) a autorka k němu přistupuje 
neobvyklým způsobem, který je možné charakterizovat jako kontrastivně pragmatickou studii. 

Po vymezení tázacích dovětků a klasifikaci jejich funkcí v teoretické části rozebírá 
autorka 150 tázacích dovětků excerpovaných ze současné beletrie ajejich překladové 
ekvivalenty. Anglické dovětky jsou na základě třídění popsaného v sekundární literatuře 
rozděleny z hlediska jejich funkce na epistemické (epistemic, s podtypy informational a 
confirmatory tags) a afektivní (affective s řadou podtypů). Autorka poukazuje současně na 
nedostatky této klasifikace -zařadit některé dovětky nebylo možné nebo se autorka přiklonila 
k jedné ze tříd připadajících v úvahu. Otázkou je, zda by v těch případech nebylo vhodnější 
pracovat se skupinou dovětků, které mají dvojí příslušnost (např. informational-confirmatory). 
Autorka si všímá i rozdílů mezi varietami angličtiny (britskou, americkou a kanadskou 
angličtinou). 

České protějšky anglických tázacích dovětků jsou také nejdříve popsány z formálního 
hlediska: přehled českých protějšků podává detailní tabulka na str. 29-30. Pro popis typů 
korespondence by bylo zřejmě vhodné ji doplnit shrnujícím přehledem struktur, které jako 
koreláty tázacích dovětků připadají v češtině v úvahu (příslovce, postojové predikátory, např. 
doufám, že ... , syntaktické konstrukce - otázky - bez explicitních indikátorů postoje apod.). 
Přínosnou částí práce je autorčino hodnocení překladů do češtiny. Ukazuje se, že tázací 
dovětky jsou často překládány stereotypně, bez ohledu na pragmatickou funkci, kterou v textu 
plní: autorka demonstruje přesvědčivě, že "dovětky jsou většinou překládány jako výzvy 
k odpovědi, přestože záměr mluvčího je jiný" (str. 47). Za zmínku stojí např. přesný 
komentář k překladu příkladu 30 na str. 33, kde autorka ukazuje, jak se překladatel odchýlil 
při volbě ekvivalentu tázacího dovětku od funkce dovětku v originále. 

Poznámky k jednotlivostem 
K odkazům na sekundární literaturu: je třeba citovat použitou literaturu přesně - Biber 

et al. (1999, 210) na str. 9 a 10. - a uvést v bibliografii v závěru práce veškerou literaturu 
zmíněnou v textu práce - Holmes (1995) a Thomas (1989) (str. 13ff) nejsou uvedeni 
v References. Pokud se práce opírá o elektronické korpusy (zde InterCorp), je obvyklé uvádět 
v Sources také internetový odkaz, odkud je korpus dostupný. 

Klasifikace tázacích dovětků se do značné míry opírá o to, zda mluvčí očekává od 
adresáta odpověď. Je možné v použitých textech dokumentovat, jakáje reakce adresáta a zda 
klasifikaci potvrzuje (reakce adresáta jsou v práci uváděny jen u některých příkladů)? 

Jak ukazuje příklad 28 na str. 32-33 bylo by při hledání českých ekvivalentů vhodné 
přihlédnout i k okolním větám - tázací dovětek se objevuje v českém překladu v následující 
větě. 

Proč jsou české tázací dovětky (že ne, viď a další) hodnoceny jako citoslovce? Výrazy 
snad, přece jsou popsány někdy jako částice (particles, např. str. 32), jindy jako citoslovce 
(interjections, str. 33). Proč? 



Závěr 

Předložená bakalářská práce ukazuj e, jak je možné přistoupit k tématu tázacích 
dovětků novým způsobem. Demonstruje zároveň možnosti využití paralelního korpusu 
angličtiny a češtiny ke studiu prostředků vyjadřování komunikačních funkcí v obou jazycích. 
Bakalářská práce Zuzany Chládkové splňuje požadavky kladené na bakalářské práce; 
doporučuji ji proto k obhajobě a předběžně hodnotím jako velmi dobrou až výbornou. 
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