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Petra ŘEHÁKOVÁ:  

Vytýkací konstrukce v norštině a ve francouzštině 

 

 Studentka ve své diplomové práci propojuje znalosti získané v obou studovaných oborech, 

tedy v norštině a ve francouzštině, čímž vzniká v českých poměrech poněkud netradiční dílo, a sice 

posouzení vytýkacích konstrukcí ve dvou jazycích, přičemž oba jsou pro pisatelku jazyky cizími. Ty 

navíc představují geneticky odlišné typy jazyků, což se ovšem u sledované problematiky překvapivě 

nijak zásadně neprojevuje. 

 V teoretické části práce se nejprve věnuje terminologii aktuálního větného členění a dále pak 

popisuje strukturu norské, resp. francouzské věty. Rozebírá prostředky rematizace a tematizace 

v obou jazycích, zejména pak vytýkací konstrukce a další relevantní francouzské konstrukce. 

 V praktické části autorka popisuje způsob vytváření svého vlastního korpusu, sestávajícího z 

210 příkladů. Vychází z tří norských originálů (beletrie) a jejich překladů do francouzštiny, přičemž 

autoři i překladatelé jsou různí. Formuluje hypotézu, že se v překladech z norštiny do francouzštiny 

vytýkací konstrukce překládají rovněž jako vytýkací konstrukce, ovšem s tím, že se ve francouzštině 

nabízí ještě další možnosti tematizace a rematizace. Vytýkací konstrukce pak hodnotí z hlediska 

aktuálněčlenského (kontextové zapojení elementů, výpovědní dynamičnost) a morfosyntaktického 

(vytýkané typy větných členů a slovních druhů). U francouzských překladů pak posuzuje, zda 

překladatelé vůbec využívali možností rematizace a kterých konkrétně. Výsledky analýzy potvrzují 

hypotézu autorky. 

 Součástí práce je i obsáhlá příloha obsahující všechny analyzované příklady v norském 

originálu, ve francouzském a českém překladu a s popisem vytčených výrazů a konstrukcí. 

 

Připomínky a dotazy: 

- Studentka dislokaci zmiňuje pouze u francouzštiny, ačkoliv je běžná i v norštině, i když spíše 

v mluveném projevu. Vynechala ji záměrně? Nebo ve studovaných norských originálech 

nebyla vůbec zastoupena? 

- Na str. 37 autorka hodnotí kvalitu překladu jednotlivých překladatelů na základě existence či 

neexistence rozdílů oproti originálu. Není však zřejmé, zda věrnost originálu je v autorčině 

pojetí přednost či chyba. 



- Autorka také nehodnotí, proč překladatelé zvolili tu či onu konstrukci. Byla jejich volba 

náhodná, nebo v daném kontextu jiná konstrukce nebyla gramaticky správná či z nějakého 

důvodu vhodná? Toto hodnocení by značně obohatilo jinak převážně popisnou analýzu. 

- Práce neobsahuje jazykové chyby, avšak zbytečně ji kazí relativně časté překlepy. 

 

Hodnocení: 

Práce je v první řadě popisná a její kvalitu a přínos by pozvedla hlubší analýza příčin volby 

překladatelských řešení. Je však přehledná, logicky vystavěná a až na překlepy pečlivě vypracovaná. 

I přes uvedené připomínky práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, a proto ji 

doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře, případně výborně. Výsledná známka bude 

ovšem do značné míry zohledňovat hodnocení oponenta-francouzštináře, protože mi mé omezené 

znalosti francouzštiny neumožňují kvalitní posouzení pasáží práce týkajících se francouzštiny. 
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