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Posudek vedoucí práce

Laura Mikulová si pro svou diplomovou práci zvolila kontrastivní pohled na sponová 
slovesa v angličtině a češtině. Zaměřila se na anglická slovesa smyslového vnímání a jejich 
české překladové koreláty. Cílem práce bylo zmapovat prostředky, jimiž čeština, která má (v 
tradičním pojetí) k dispozici jen dvě sponová slovesa, vyjadřuje významy nesené v angličtině 
sponovými predikacemi se slovesy smyslového vnímání. Vedle odlišného postavení 
sponových sloves v gramatickém systému angličtiny a češtiny se liší se i pojetí sponových 
predikací v mluvnicích obou jazyků. Jelikož slovesa smyslového vnímání mohou v angličtině 
fungovat nejen jako sponová, ale i jako plnovýznamová slovesa, musela autorka nejprve na 
základě sekundární literatury vymezit, jak bude ve své práci sponové predikace chápat. Opírá 
se zejména o Mluvnici současné angličtiny na pozadí češtiny Prof. Duškové, i když mezi 
sponové nezahrnuje predikace s doplněním typu objektového. 

Práce analyzuje 217 dokladů – slovesa look, feel, sound, smell jsou zastoupena vždy 
50 větami a jejich českými protějšky, pro sloveso taste nebylo v použitém materiálu možné 
najít více než 17 dokladů. Do excerpce byly zahrnuty jen doklady obsahující explicitní 
ekvivalent sponové predikace. Nalézt hranici, za kterou již bude překlad hodnocen jako příliš 
volný a/nebo významově odchylný od originálu, není přitom vždy jednoduché. S oporou 
v terminologii Johanssonově, používá autorka kategorii nulového ekvivalentu k označení těch 
českých protějšků, kde je sice v češtině zachována významová ekvivalence, ale není možné 
identifikovat přímé protějšky sponového slovesa a jmenné části přísudku. Do této kategorie 
spadají zejména idiomatická víceslovná spojení. Autorka ukázala, že nejčastějším protějškem 
anglické sponové predikace se slovesem smyslového vnímání je v češtině plnovýznamové 
sloveso doplněné příslovečným určením. Méně frekventovanými ekvivalenty jsou český 
přísudek jmenný se sponou být  a spojení (fúze) významu anglické spony a její 
komplementace v jeden větný člen – plnovýznamové sloveso. Menší měrou jsou v češtině 
zastoupeny také verbonominální konstrukce typu mít pocit (feel) a případy, kde sponovému 
přísudku odpovídají v češtině jiné větné členy, typicky příslovečná určení. Autorka si také 
všímá posunů v životnosti podmětu při překladu do češtiny, zejména u slovesa feel, a způsobu 
vyjádření proživatele v obou jazycích. Zajímavá jsou také zjištění týkající se vlivu realizace 
anglické jmenné části přísudku na český překlad u slovesa smell. Pro charakteristiku celé 
anglické skupiny sponových sloves smyslového vnímání je přínosné zjištění, že jejich 
překladové ekvivalenty se překrývají. Ukazuje se, že tato slovesa vedle charakteristiky 
připisované podmětu prostřednictvím smyslového vjemu vyjadřují také míru jistoty o 
platnosti daného příznaku (epistemickou modalitu). Autorka ukazuje, že subjektivní 
hodnocení vyjadřované v angličtině sponovými slovesy smyslového vnímání se projevuje 
také ve volbě dalších prostředků v českém překladu (explicitní vyjádření proživatele pomocí 
dativu, podmiňovací způsob, příslovce).

Každému sponovému slovesu a jeho ekvivalentům je věnována jedna podkapitola, 
výsledky jsou shrnuty v závěru práce a kvantifikovány v souhrnných tabulkách v závěru 
práce. 

Při zpracování diplomové práce se Laura Mikulová potýkala s řadou problémů. 
Naučila se pracovat s paralelním překladovým korpusem angličtiny a češtiny, z nějž 
excerpovala použité doklady. Vytvořila si přitom vlastní systém postupného přidávání zdrojů, 
kde stávající nebyly pro excerpci dostatečné. Seznámila se s problematikou klasifikace 



překladových protějšků a adaptovala v literatuře popsané typy ekvivalentů tak, aby byly lépe 
použitelné pro popis protějšků sponových predikací. Ne vždy se autorce podařilo uspokojivě 
popsat strukturu zkoumaných dokladů, zejména popis českých ekvivalentů je pro ni někdy 
obtížný (např. podráždění – adjectivalized noun, str. 41, připadat jako intranzitivní sloveso na 
str. 45 a jako tranzitivní na str. 47). I když někdy generalizuje na základě velmi malého počtu 
dokladů (př. 38, 39 na str. 46), dospěla v závěru práce k zobecněním platným pro všechna 
zkoumaná slovesa. 

Závěr
Předložená práce splňuje požadavky na diplomové práce kladené. Autorka prokázala 
schopnost zorientovat se v sekundární literatuře, osvojila si metody excerpce materiálu 
s využitím paralelního korpusu, podala adekvátní popis excerpovaného materiálu a lze 
předpokládat, že závěry jejího výzkumu se stanou východiskem pro další zkoumání dané 
oblasti. Diplomovou práci Laury Mikulové proto doporučuji k obhajobě a předběžně ji 
hodnotím jako velmi dobrou.
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