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Předložená bakalářská práce se zabývá anglickou vytýkací konstrukcí it is/was…that. 
Práce zkoumá vytýkací konstrukci z hlediska vytčeného větného členu s cílem popsat 
prostředky, kterými se tato konstrukce vyjadřuje v češtině.

V teoretické části autorka nejdříve detailně popisuje strukturu vytýkací konstrukce it 
is/was… that a její jednotlivé části (zájmeno it, sponové sloveso be, uvození věty vedlejší aj.) 
Je třeba ocenit, že autorka přehledně sumarizuje odlišné přístupy i odlišnou terminologii 
různých autorů k vytýkacím konstrukcím. 

Metodologicky je práce založena na 100 příkladech anglické vytýkací konstrukce a 
jejich českých překladových ekvivalentů získaných pomocí paralelního korpusu Intercorp. 
Do analýzy byly zahrnuty kromě oznamovacích vět kladných (86%) také věty záporné a 
tázací. V empirické části autorka navazuje na předchozí výzkum v dané problematice, 
konkrétně na práce Dvořákové a Mojžíšové a své výsledky patřičně porovnává s výsledky
jejich. Empirická část je rozdělena do třech hlavních podkapitol. Kapitola 4.1. zkoumá 
vytýkací konstrukce z hlediska vytčeného členu. Zde se potvrdil předpoklad a nejčastěji 
vytčeným členem byl podmět (65%) a dále příslovečné určení (28%). V kapitole 4.2 se 
autorka zabývá překladovými ekvivalenty vytýkací konstrukce, které jsou rozděleny do pěti 
druhů. Analýza ukazuje, že nejčastějším protějškem anglické vytýkací konstrukce jsou 
„lexikální prostředky“, konkrétně rematizátory (28%), z nichž nejčastěji se objevuje „právě“. 
Lexikální prostředky se nejčastěji objevují v iniciální pozici, v 6 případech byla rematická 
funkce vytčeného členu podpořena i finálovou pozicí. Druhým nejčastějším protějškem byly 
„nevytýkací konstrukce“ (25%), dále potom změna slovosledu (rematický člen v koncové 
pozici) (23%), vytýkací konstrukce (19%) a jiný překlad (5%). Překvapivá je zvláště četnost 
českých vytýkacích konstrukcí. Zde jsou autorčina zjištění v rozporu s výsledky předchozích 
studií. Ve třetí podkapitole 4.3 autorka sumarizuje výsledky z předchozích dvou kapitol a 
snaží se zjistit,  zda existuje souvislost mezi typem vytčeného členu a českým protějškem.
V případě vytčeného podmětu převládal překlad pomocí rematizátorů (29%) a změny 
slovosledu (29%). Na druhé straně v případě příslovečného určení byla nejčastějším 
ekvivalentem nevytýkací konstrukce (43%). Je třeba podotknout, že v kapitole 4.3 chybí 
ilustrace daných jevů konkrétními příklady s českými ekvivalenty, což čtenáři mírně 
komplikuje orientaci v textu. 

Závěr: 
Předložená práce splnila požadavky kladené na bakalářskou práci: K obhajobě práci 

proto doporučuji a předběžně hodnotím jako výbornou až velmi dobrou.
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