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Miroslava Urešová: Pragmatika anglických tázacích dovětků v překladu 

 

Miroslava Urešová se ve své diplomové práci zaměřila na otázku, čím je v češtině funkčně 

kompenzována formálně-strukturní neexistence obdoby anglických tázacích dovětků. Vybrala 

si téma zatím téměř nezpracované ani monograficky, ani v rámci srovnávací gramatiky 

češtiny a angličtiny. Ocenění si podle mého názoru zaslouží i to, že se tomuto problému 

věnovala už ve své seminární práci z roku 2008 a že ve svém výzkumu kontinuálně a 

soustavně pokračovala až do předložení této diplomové práce. 

Diplomantka se velmi správně rozhodla nezůstat pouze u gramatických aspektů problému, 

ale vyjít z diferenciace pragmatických funkcí tázacích dovětků. To ovšem značně rozšířilo 

okruh odborné literatury, kterou ke svému tématu musela prostudovat; musela se seznámit 

s pracemi týkajícími se a) speciálně tázacích dovětků, b) tázacích vět v angličtině a češtině 

(zvláště tzv. otázek presumptivních), c) pragmalingvistiky, pragmatických funkcí a 

v souvislosti s tím především mluvních aktů, jistotní modality a teorií zdvořilosti, d) 

teoretické translatologie. Celá první část její práce (kapitoly 1 – 5) a závěrečný seznam 

literatury dokazují, že se s touto přípravou na vlastní řešení problému vyrovnala velmi dobře a 

že přistoupila ke studiu zodpovědně: dokázala si promyšleně vybrat nejvhodnější podněty, ve 

shrnujícím přehledu k nim výstižně odkázat a efektivně je využít k vlastnímu výzkumu. 

Na úvodní teoretické kapitoly navazuje druhá, velmi obsáhlá empirická část práce. Je 

samozřejmé, že zpracování podobného tématu se v současné době neobejde bez využití 

elektronických korpusů a metod korpusové lingvistiky; diplomantka to však učinila 

v nadstandardním rozsahu, velmi sofistikovaně a prokázala ideální předpoklady pro práci 

s korpusovými daty. Materiál získala z Britského národního korpusu, Českého národního 

korpusu, dále ze speciálního česko-anglického paralelního korpusu filmových titulků; a za 

velmi záslužné pokládám, že nezůstala jen u titulků v „překladové češtině“, ale vytvořila si i 

srovnatelný vlastní korpus filmových titulků v „originální češtině“. Analyzovaná data jsou 

uvedena v obsáhlých přílohách k diplomové práci. 

Ke srovnání anglických tázacích dovětků a funkčně obdobných českých výrazů přistoupila 

M. Urešová z různých stran: jednak s pomocí přiřazování tázacích dovětků k sedmi hlavním 

pragmatickým funkcím, jednak z hlediska polarity tázacího dovětku a „ukotvující věty“ 

(termín, který si autorka práce pro své analytické potřeby nově zavedla). Stanovila si soubor 



hypotéz, které se po provedení analýzy v naprosté většině potvrdily, a výsledky podrobila 

důkladnému zpracování a vyhodnocení kvalitativnímu i kvantitativnímu (velmi přesnému, mj. 

v podobě více než 40 tabulek!). Při rozboru vhodně využívala translatologické koncepty 

funkční ekvivalence, interference aj. Potvrdil se tak předpoklad, že strukturně fixovanému 

souboru anglických tázacích dovětků funkčně odpovídá v češtině mnohem bohatší a 

diferencovanější soubor prostředků; ty diplomantka ve své práci shromáždila, utřídila a 

nabídla českým překladatelům v podobě paradigmatu prostředků, z nichž je možno při 

překládání anglických tázacích dovětků vybírat. To považuji za velmi cenný výsledek. 

 

Po kladném zhodnocení práce připojuji několik připomínek a dotazů určených k obhajobě. 

1. Domnívám se, že diplomantka mohla při své analýze více využít, resp. aspoň v práci 

jasněji okomentovat – ve vztahu ke svému tématu – problematiku spojenou s rozdíly mezi 

češtinou mluvenou a psanou, spisovnou a nespisovnou. Není mi např. jasné, proč na s. 62 

uvádí, že pracuje s celým BNC, tedy s jeho psanou i mluvenou částí (ta tvoří 10% rozsahu) a 

z ČNK s korpusem SYN2005, který obsahuje pouze psané texty; na s. 79 dole však píše, že 

„SYN2005, podobně jako BNC, obsahuje kromě psané češtiny i její mluvenou podobu“. 

Intenzivnější reflexe české mluvenosti a psanosti, spisovnosti a nespisovnosti by možná 

umožnila lépe vysvětlit rozvrstvení českých formálních analogů anglických tázacích dovětků: 

mám na mysli třeba to, že překladová čeština více tíhne ke spisovnosti a tedy pochopitelně 

(viz srovnání na s. 11n.) více užívá tázací dovětek „že“, který se v autentických mluvených 

projevech (aspoň u mluvčích z Čech – moravská situace je odlišná) asi vyskytuje minimálně; 

naopak v originální češtině je dovětek „jo“, typický pro mluvenou češtinu, přirozeně častější 

než v češtině překladové; atd. 

2. Nějak se mi nedaří pochopit a prosím o vysvětlení, proč až teprve ve druhé fázi práce 

s materiálem – tedy ve fázi analýzy titulků – vstupují do hry syntakticky nestrukturované, 

„invariantní“ anglické tázací dovětky typu right, alright, okay, really, you know, or what ad. 

Ty možná více než ty strukturované, „variantní“ odpovídají frekventovaným českým 

dovětkům – těm krátkým, jednoslovným typu jo, ne, co, copak, viď, chápeš, jasný atd. 

Znamená to, že při fázi práce s korpusy se s tímto typem dovětků nepočítalo? Jejich vyloučení 

z první části vyhledávání a interpretace dat bych považovala za značné zkreslení. Není přece 

možné, že by je BNC (ani ve své mluvené části) nezachycoval. 

3. Trochu mě zaráží představa „neutrální polarity“ ve vztahu mezi ukotvující větou a 

tázacím dovětkem; nenese v sobě určitou vnitřní rozporuplnost? Nevím: pokud už je něco 

„polarizované“, může to být „neutrální“? Ale chápu, co tak autorka práce potřebovala označit. 



4. Už k okrajovým jednotlivostem: repertoár českých obdob tázacích dovětků, které 

diplomantka vyhledala a předložila, je opravdu bohatý a pestrý, snad až příliš. Možná nebylo 

nezbytné uvádět v úplnosti veškeré dovětky typu Že už se na mě nezlobíte, Že mé ženě nedáš 

košem, Že zrovna u vás…, které se samozřejmě vyskytly pouze jednou a v souhrnné tabulce 

pak byly zařazeny pod  „počáteční Že…“. Naopak mě udivuje, že by se vůbec nikde (ani 

v titulcích) neobjevil výraz fakt / fakt jo / fakt ne, v současné mluvené češtině velmi 

frekventovaný, který podle mého názoru určitě funkci tázacího dovětku plní a je velmi blízký 

např. uváděnému opravdu. Ale to pořád nějak kroužím kolem téhož problému „psanost – 

mluvenost“. 

Forma českého dovětku „vy jste zřejmě“ (s. 80) se vymyká z ostatních uváděných; ale 

později na jiném místě už je jako dovětek uváděn myslím pouze výraz „zřejmě“. 

 

Tyto dílčí připomínky však nic nemění na tom, že práci M. Urešové pokládám za velmi 

solidně zpracovanou, přínosnou z hlediska překladatelské praxe a originální díky použité 

metodologii, která zajímavě propojila přístupy gramatiky, pragmatiky a teoretické 

translatologie s lingvistikou a translatologií korpusovou. Zmapováním výrazů, které mohou 

v češtině plnit funkci tázacích dovětků (resp. různé pragmatické funkce), je práce přínosná i 

pro bohemistiku. Autorka si nic neulehčila a navíc si otevřela perspektivy dalšího výzkumu, 

pro který se nabízejí různé zajímavé – v práci zmíněné – profilace: mj. např. zaměření na 

intonaci tázacích dovětků v češtině a angličtině, na odlišné stupně zdvořilosti, na vztahy 

vyjadřování přímého a nepřímého v obou jazycích, aj. Podle mého mínění práce přesahuje 

obvyklý standard diplomových prací, proto bych ji považovala i za vhodný podklad k získání 

titulu PhDr. Diplomovou práci Miroslavy Urešové doporučuji k obhajobě a navrhuji známku 

„výborně“. 

 

 

V Praze dne 10. září 2012           prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. 

                    Ústav translatologie FF UK 


