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Posudek vedoucí práce 

Bakalářská práce Zuzany Chládkové se zabývá častějším typem dovětků v angličtině, tj. dovětků 
se stejnou polaritou a způsobem jejich překladu do češtiny. Cílem práce je popsat jejich 
pragmatické významy v angličtině a způsob, jakým se v češtině vyjadřují významy a funkce této 
specificky anglické tázací formy. 

Teoretická čast (Kap. 2) podává definici toto podtypu tázací věty a jeho popis strukturní, 
frekvenční (CGEL, LGSWE) a funkční (J. Holmesová, J. Algeo). Pro účely práce si autorka 
vybírá systém navržený Tottie a Hoffinannem (2006), který klasifikuje dovětky z pragmatického 
hlediska na epistemické (vyjadřují nejistotu mluvčího ohledně propozičního obsahu a lze je dále 
dělit na informational a confirmatory) a afektivní (prostředky zdvořilostní strategie - facilitating, 
attitudinal, peremptory a aggressive). 

Vlastní materiál 150 vět s tázacím dovětkem opačné polarity byl získán excerpcí ze 
souvislého textu 11 románů a dohledáním jejich překladových ekvivalentů pomocí Paraconcu. 
Soubor příkladů zahrnuje i dovětky, které ve větě nestojí na konci. Dotaz k této části: lze obecně 
říci, že i když se vyskytují dovětky na jiném místě ve větě/souvětí než na konci, že věta bude 
zakončena otazníkem (cf. str. 18)? Získané příklady byly dále zhodnoceny kvantitativně 
(frekvence na tisíc slov) a dle variet. 

Vlastní analýza ukázala, že dle očekávání převažují záporné tázací dovětky (13:7). 
Nejfrekventovanější kombinace je don't you. V tabulce 8 (str. 22) lze rovněž vysledovat 
tendence v kombinaci zájmen a sloves (do you, 3. os. sg. + be, can we). V tomto zhodnocení 
chybí poukaz na frekvenčně významou kombinaci zájmene 3. os.sg. + be (20% všech příkladů). 
Spojení would you se vyskytlo pouze u dovětků s tzv. confirmatory function. 

Dovětky se dle pragmatické funkce dělí, i přes přiznanou obtížnost klasifikace, v části 4.2 
na zhruba stejně početně zastoupené skupiny, s převahou potvrzujících dovětků ve skupině 
epistemických významů a převahoufacilitiating a attitudinal ve skupině afektivních. Poměrně 
zřetelně se rýsuje např. funkce odvětku don't you s kontaktovou funkcí. 
Část 4.3 potom srovnává zastoupení významů dovětků dle variet s výsledky studie Tottie a 
Hoffinanna. 

Část 4.4 se zaměřuje na překladové ekvivalenty a registruje celkem 44 forem, které 
kromě finální částice/citoslovce často obsahují ještě další prostředek (např. přece, ale). Následně 
se pak autorka pokouší o korelaci významu funkce dovětků a jejich ekvivalentů. Základním 
poznatkem této části je při překladu postupují překladatelé často mechanicky využíváním částic a 
na překladovém materiálu tak nelze různost pragmatických funkcí vysledovat (např. využívání 
že, viďk zapojení adresáta do konverzace). Autorka v této souvislosti navrhuje u některých 
příkladů alternativní řešení v závislosti na domnělé funkci dovětku (např. využití zvolací věty 
nebo prosté zjišťovaní otázky). U některých návrhů je řešení poměrně odvážné (33, str. 34). 
Určitou korelaci mezi formou překladu a významem dovětku lze najít např. v absenci částice 
přece u vybízecích dovětků. 



Dotaz: kolik bylo dovětků s nestaženou formou záporné částice? Bylo by možné uvažovat o 
zvláštním/typickém významu, pokud není záporka kontrahována? 

I přes mnohdy nejasně ohraničené významy dovětků se autorce studie podařilo najít metodologii 
pro jejich klasifikaci a aplikovat ji na podobně neurčitou oblast v češtině. Při zpracování si byla 
také vědoma omezené vypovídací hodnoty materiálu, který nereprezentuje přirozený mluvený 
jazyk (při srovnání s výsledky podobných studií). Důležitým poznatkem je fakt, že významu 
dovětku odpovídá často kombinace prostředků v češtině. Autorka také naznačuje, které významy 
bývají při převodu do češtiny opomíjeny. Po technické stránce je práce zpracována dobře a 
jazykové chyby jsou nečetné. 

Závěr: Jak vyplývá z výše uvedeného, předložená studie Zuzany Chládkové kritéria kladená na 
bakalářské práce splňuje. K obhajobě ji proto doporučuji a předběžně hodnotím známkou 
výborně až velmi dobře. 
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