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Posudek vedoucí práce

Bakalářská práce Marka Hovory se zabývá překladovými protějšky českých adverbií příčiny a 

způsobu se zaměřením na divergentní realizační formy. Součástí řešení byl i výběr vhodných

adverbií z obou sémantických skupin. Cílem práce je tedy jednak popsat míru divergence a a 

jednak charakter neshodné korespondence mezi češtinou a angličtinou. 

     Úvodní teoretická kapitola přehledně sumarizuje hlavní charakteristiky anglického a 

českého příslovce, počínaje morfologií (slovotvorné prostředky, chybí zmínka o stupňování), 

přes sémantické třídění, po jejich syntaktické využití. Část 2.7 se zaměřuje na mezijazykové 

srovnání na základě poznatků v Mluvnici současné angličtiny a okrajově i ze dvou studií J. 

Hladkého, které poukazují na specifické oblasti neshodné korespondence (modální adverbia 

nebo fázová modifikace děje).

     Materiál pro vlastní analýzu je shromážděn z InterCorpu vyhledáváním lemat adverbií, 

která vykazovala dostatečný počet divergentních příkladů (min. 20 pro každé adverbium) – ve 

výsledku dvou adverbií  příčiny (smíchy a vzteky) a tří adverbií způsobu (potichu, pěšky, 

smutně) s celkovým počtem 362 (62,7%) divergentních realizačních forem z 577 

konkordančních řádků. Už z celkového přehledu (Tab. 1, str. 17)  je patrné, že míra 

mezijazykové shody je pro jednotlivé sémantické skupiny a pro jednotlivá adverbia různá: 

nejnižší je dle předpokladu u obou adverbií příčiny (100% a 95% resp. protějšků je vyjádřeno 

jiným slovním druhem), u adverbií způsobu kolísá mezi 91% neshodných u pěšky a 28% u 

smutně. 

     Část 4 je věnována rozboru u jednotlivých adverbií. V této části je třeba přiznat autorovi 

invenci při klasifikaci příkladů, neboť nepostupuje způsobem, který nabízejí předchozí a 

srovnatelné studie v tom ohledu, že kritériem není pouze slovní druh dané jednotky, nýbrž (do 

určité míry) intuitivní kombinace morfo-syntaktických hledisek. 

     Pro příklad, u příslovce smíchy druhou nejpočetnější skupinu představují participiální 

adverbiální věty laughing, nejčastěji doplňující burst out a jiná slovesa vyjadřující změnu 

stavu (die). Jak u burst out, a v menší míře i u fall about, vyvstává otázka nutnosti doplnění 

tvarem laughing (příp. with laughter) – jedná se o stabilní kolokace, takže význam může být i 

bez doplění implikován. Nejvíce zastoupenou realizační formou je PP (typicky with laughter) 

doplňující širokou škálu sloves. Další kategorií je intranzitivní finitní sloveso, nejčastěji 

implikující doplnění právě PP. Kategorie ‚other verb constructions‘ zahrnuje zejména 

tranzitivní slovesa v idiomatických spojeních. Poslední kategorií je modifikace událostního 

předmětu. U vzteky je též dominantní formou PP, následované realizací adjektivem. Minoritně 

a na rozdíl od předchozího lexému se vyskytují i neudálostní substantiva a slovesa či idiomy 

zahrnující význam příslovce ve svém významu.



     U příslovcí způsobu je míra slovnědruhové shody vyšší, nicméně neshodné realizační 

formy lze popsat pomocí již stanovených kategorií, opět s dominancí PP a adjektiva (vyjma 

pěšky s vysokým zastoupením vyjádření slovesem – zajímavé je zde i stanovení zvláštní 

kategorie pro walk užité finitně a nefinitně, a ještě zvlášť jako adverbiální participiální věty 

(str. 41)). 

     Je nutno podotknout, že jakkoli je na první pohled členění do kategorií svým způsobem 

neortodoxní (ne striktně morfologické, ani striktně syntaktické), a tím pádem vzbuzující 

otázky či nabízející jiné možnosti, přináší analýza Marka Hovorky zajímavé a komplexní

postřehy zejména právě na rovině syntagmatické až frazeologické. Domnívá se autor, že by 

pro analýzu mohlo být vhodné striktně hierarchické členění prvotně morfologické a následně 

syntaktické (či naopak)? Jak by osvětlil rozdílné řazení př. 23 (str. 23) a př. 46 (str. 32) s př. 

76 (str. 43)? Str. 34 - Jsou nefinitní adverbiální věty u potichu stejného charakteru jako u 

smíchy? 

     

Celkově je práce zpracována úsporně a přehledně, s dobrým poměrem mezi kvantitativní a 

kvalitativní složkou, a prokazuje autorovu tvůrčí schopnost odborné analýzy jazykových jevů. 

Totéž lze říci i o úrovni technického zpracování a jazykového vyjadřování.

Závěr: 

Jak vyplývá z výše uvedeného, splňuje předložená studie Marka Hovorky kritéria 

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

výborně.

PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.

V Praze, 2. září 2013


	Marek Hovorka

