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Posudek oponenta

Bakalářská práce mgr. Staňkové se zabývá anglickými vytýkacími konstrukcemi s cílem popsat jejich  
české překladové protějšky. 

Teoretická část přináší popis anglické vytýkací konstrukce zejména z hlediska specifik syntaktické 

struktury. Částečně sumarizuje i poznatky diplomové práce B. Dvořákové na stejné téma, avšak pouze 

v popisu anglických vět. Proč nejsou v teoretické části uvedeny její výsledky týkající se českých 

protějšků? Lišila se Dvořákové klasifikace českých překladů? Liší se obě práce metodologicky?

Vlastní metodologická a excerpční část využívá materiálu InterCorpu, z něhož autorka získala sto 

příkladů vytýkací konstrukce s relativem that a who (je v tomto ohledu název práce přesný?). Jak byla 

při excerpci zohledněna syntaktická funkce vytčeného prvku?: str. 20 – Furthermore, the frequency of 

the individual clause elements that highlighted is determined. - byla faktorem při určení, které příklady 

do excerpce zařadit? – viz řazení příkladů v příloze dle tohoto hlediska?) Kolik vět bylo použito 

z každé knihy? 

Ve výsledném vzorku jsou pak zdrojové věty klasifikovány dle syntaktické funkce vytčeného 

prvku, kterým je (stejně jako v předchozích studiích) nejčastěji podmět a adverbiální určení. Komentář 

v metodologické části předpokládá, že českým protějškem bude změna slovosledná, přidání 

rematizátoru a ‚focusing construction‘ (Co se myslí termínem ‚focusing construction‘ (str. 21?). V této 

souvislosti by bylo v teoretické části přínosné uvést i popis analogické konstrukce v české gramatice 

(vytýkací důrazový opis, důrazová vytýkací konstrukce)).

Vlastní analýza je rozdělena do tří částí: dělení dle syntaktické funkce a realizační formy 

vytčeného prvku, dle překladového ekvivalentu, a vztahu mezi syntaktickou funkcí vytčeného prvku a 

překladem. (Domnívá se autorka, že by v rámci realizační formy bylo vhodné sledovat i určenost u 

vytčeného nominálního prvku? Co vede autorku ke změně pasiva v aktivum při hodnocení syntaktické 

funkce vytčeného členu (str. 29)?)

Popis překladových protějšků dělí překladatelská řešení dle prostředků – nejčetnější jsou příklady 

obsahující vytýkací či důrazové částice, následované příklady, v nichž není důraz syntakticky 

signalizovaný, a rematizaci vyjádřenou koncovým postavením. Při zkoumání vztahu mezi 

větněčlenskou funkcí vytčeného prvku a typem překladu se projevuje tendence vytýkat podmět částicí 

či konstrukcí analogickou zdrojové větě. Vytčení adverbiálií je naopak nejčastěji v syntaktické 

struktuře nepostiženo. Lze tento výsledek nějak vysvětlit?  U většiny místních a časových jde o 

zřetelně anaforické adverbiální proformy – bylo by možné uvažovat o jejich koncovém postavení?

Pracuje autorka při popisu překladových protějšků s provedenou sémantickou klasifikací adverbiálních 

určení? 

V závěru autorka představuje spíše resumé, bylo by zajímavé znát autorčin názor na 

zjištěné výsledky.



Z formálního hlediska je práce zpracovaná pečlivě, je poměrně přehledná a účelně 

rozvržená, i když v některých oddílech by bylo možno výsledky prezentovat úsporněji (např. opakující 

se odstavce na str. 23-24; odstavec o ‚simple adverbs‘ na str. 26 nezahrnuje pouze časová adverbia a 

patřil by tedy do jiné části; The scheme to search the corpus was designed to cover ... (str. 22) by 

spadal spíše k popisu excerpce - co je myšleno ‚scheme‘?); či již zmíněné opakování v závěru). 

Nadpisu 3.1 by spíše než expected results odpovídalo Previous results and hypothesis (místo 

‚assumption‘ či ‚hypothesis‘ se v práci používá presupposition (str. 21, 38)). 

Z jazykového hlediska lze poukázat na opakující se absenci  členu u gramatických termínů 

(subject, object, sentence, structure...např. 3x na str. 29, str. 28, 30 ... atd.) a chyby ve srovnávacích 

konstrukcích: neformální like místo as (např. str. 25, 30), as it is visible (např. str. 36). +  Is only a rear 

device (str. 21).

Závěr: 

Jak vyplývá z výše uvedeného, splňuje předložená studie Mgr. Barbory Staňkové kritéria 

kladená na bakalářské práce. K obhajobě ji proto doporučuji a předběžně hodnotím známkou velmi 

dobře až výborně.
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