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Interdisciplinární práce je teoreticko-empirická, provádí deskriptivní kvantitativní a 

kvalitativní výzkum vybraného jevu s využitím různých metod a technik. Základem empirie je 

popis a korpusová metoda. Interdisciplinarita se týká popisu jednotlivých jazykových 

systémů, kontrastivní gramatiky a pragmatiky, obecné lingvistiky a pragmatiky, korpusové 

lingvistiky, a v neposlední řadě translatologie, k níž práce směřuje.  

 

Cílem práce je odhalit české protějšky kategorie anglických tázacích dovětků v rovině 

formální, sémantické a pragmatické (odtud se výzkum odvíjí a tam se také vrací). Kategorie 

tázacích dovětků je v české gramatice konceptualizována jen v užším pojetí v rámci 

presumptivní otázky, formální a sémantické analogy jsou roztroušené. Jde o standardní 

systémovou asymetrii kategorií a prostředků, nelze však zanedbat ani možný vliv rozdílné 

tradice a konceptualizace v teoretickém popisu jazyků. V oblasti translatologie neexistují 

práce, které se výzkumem tohoto jevu v dané jazykové dvojici zabývají. Lze se opřít pouze o 

gramatiky, Duškovou a mizivý počet dílčích kontrastivních gramatických studií, 

z translatologického hlediska pak o východiska související s asymetrií systémových 

prostředků a s tím spojenými tendencemi či hypotézou univerzálií, anebo s problematikou 

funkční reprezentace předlohy v rovině částí a celku, kde už se nekompromisně pohybujeme 

v rovině parolové. Pragmatiku částí a celku i z hlediska translatologického popisuje obecně 

např. Hatim a Mason.  

 

Metodologie popisu v korpusové translatologii pak využívá různé typy korpusů 

(jednojazyčné, paralelní, bilingvní) a je si vědoma jistých omezení, proto požívá i dodatečné 

kvalitativní ruční zpracování. Korpusová lingvistika a translatologie je však i zásadně 

omezena možnostmi využití korpusů pro zkoumání jevů vyšších rovin, což znamená, že 

zkoumat např. pragmatické funkce formálních prostředků, jako v tomto případě, vyžaduje 

notnou dávku invence, obzvláště když daná kategorie v přijímajícím jazyce chybí.  

 

Práce hledá české formální analogy pragmatické funkce anglických tázacích dovětků. Při tom 

vychází ze dvou fází výzkumu opřeného o korpusovou lingvistiku a translatologii. První fáze 

se opírá o jednojazyčné národní korpusy, resp. jejich vybraný vzorek, druhá pak o korpusy 



paralelní – překladové, a to specificky v žánru filmových titulků původních a překladových. 

V první fázi se zjišťují prostředky diferencovaných pragmatických funkcí dovětků v obou 

jazycích, ve druhé pak, v kombinaci s faktory překladu, funkce a prostředky uplatňované 

v překladech. Obojí je v syntéze výzkumu korelováno a vztaženo k několika předem 

stanoveným hypotézám. 

 

Metodologie a výsledky výzkumu přesahují z hlediska přínosu požadavky na magisterskou 

diplomovou práci. Práci doporučuji k obhajobě, navrhuji klasifikaci známkou výborně, 

navrhuji také, aby z výše uvedených důvodů byla práce předložena jako rigorózní 

s případným zapracováním výsledků obhajoby – připomínek, námitek, doporučení. (Moje 

dílčí a zde neuvedené výtky považuji v této fázi za nepodstatné a přenechávám je oponentovi; 

nelze však nezmínit náročnost a zároveň i potenciální omezenost výzkumu volbou vzorku, 

kterým byly filmové titulky, jakož i absenci některých teoretických východisek (např. 

Jakobsonovy jazykové funkce), anebo zanedbání normy ISO v bibliografii. 
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