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Posudek oponentky 

 

Předložená diplomová práce analyzuje dva interakční diskurzní ukazatele you know a you see ve vztahu 

k jejich překladovým protějškům. Podává podrobný popis pozice a diskurzní funkce zvolených markerů a komentuje 

volbu překladových ekvivalentů.   

Autorka vychází z práce R. Povolné Interactive Discourse Markers in Spoken English (2010). V teoretické 

části práce konfrontuje přístup R. Povolné s tradičním popisem ‚comment clauses‘ v anglických gramatikách a 

pojetím diskurzních markerů v českých mluvnicích. V tomto srovnání dobře vyniknou rozdíly mezi formálně a 

pragmaticky založeným pohledem na zkoumané konstrukce. Vzhledem k tomu, že se analytická část věnuje jen dvěma 

markerům stejného formálního typu (typ i, str. 7-11, ve funkci ‚claimers of attention‘), je možná popis dalších 

strukturních typů ‚comment clauses‘ (str. 11-14) nadbytečný.  

Doklady konstrukcí obsahujících you know a you see byly excerpovány z paralelního korpusu InterCorp. 

V metodologické části není postup excerpce popsán zcela přesně – jaké texty tvořily použitý subkorpus, byly 

konkordanční řádky před excerpcí promíchány a pokud ne, byl omezen počet dokladů excerpovaných z jedné knihy, 

na co odkazuje číselný údaj v závorce za jednotlivými příklady v příloze?  

Ve výzkumné části práce autorka podrobně analyzovala 200 dokladů anglických vět obsahujících you know a 

you see a jejich překladové protějšky. Ukázala přesvědčivě, že oba markery mohou plnit všechny čtyři diskurzní 

funkce popsané pro diskurzní ukazatele orientované na posluchače v monografii R. Povolné. Funkce označované jako 

‚appealer‘, ‚empathizer‘ a ‚inform marker‘ jsou zastoupeny výrazně častěji než funkce monitorovací. To souvisí 

s rozdílným typem textu analyzovaným v práci R. Povolné (spontánní mluvený jazyk) a v této diplomové práci (přímá 

řeč v beletrii). Dále bylo sledováno postavení diskurzních ukazatelů ve větě (autorka ukazuje, že zde je opět porovnání 

s prací R. Povolné problematické, protože Povolná zkoumá postavení markerů v rámci promluvy jednoho mluvčího, 

zatímco v psaném textu lze sledovat spíše postavení v rámci věty).  Posuny v pozici markeru v překladu do češtiny 

naznačují, že zejména u you know má každý z jazyků jiné preference: v angličtině se you know objevuje nejčastěji ve 

finální pozici (50% dokladů), většina českých protějšků je v iniciálním postavení. Je zajímavé si uvědomit, že 

v koncovém postavení zůstává při překladu do češtiny jen 24% markerů ve finální pozici, zatímco v iniciální pozici je 

to 71% markerů (str. 36). V koncovém postavení marker you know zůstává nejčastěji bez explicitního překladového 

protějšku. Českých protějšků se týká také část kapitoly označená jako ‚sémantická analýza‘, kde je však podán jen 

výčet českých ekvivalentů (str. 34-35, 50-51). Autorka hodnotí rovněž vhodnost volby jednotlivých českých 

ekvivalentů. U you see  jsou iniciální, mediální a finální pozice zastoupeny rovnoměrně; u jejich překladových 

protějšků opět převládá iniciální pozice (str. 52). Analytická část práce je uspořádána symetricky, nejprve je popsán 

marker you know, potom you see. To s sebou přináší jistou míru repetitivnosti (motivovanou ohledem ke čtenáři) – 

např. Povolné vymezení diskurzní funkce ‚appealer‘ se v práci opakuje třikrát (str. 17, 39, 55), podobně je tomu 

s definicemi ostatních funkcí. 



V závěru, který se částečně podobá Resumé (obsahuje i popis metodologie), shrnula autorka podobnosti mezi 

oběma diskurzními ukazateli (orientace na posluchače, shodný repertoár diskurzních funkcí, shodné překladové 

protějšky, zejména tvary slovesa vědět a podobný podíl nulových překladových protějšků). Zajímavou částí závěru je 

porovnání výsledků studie R. Povolné a výsledků získaných v této diplomové práci, které ukazuje rozdíly v zastoupení 

jednotlivých diskurzních funkcí, které souvisí s typem analyzovaného textu.  

Mezi jednotlivými položkami v sekci References jsou zbytečně velké mezery. Devatenáct bibliografických 

odkazů tak zabere tři strany (str. 71-73). Také české Resumé je neobvykle podrobné a dlouhé (14 stran, str. 75-89). 

Korpus InterCorp uvedený jako Sources by měl být citován standardním způsobem (viz 

http://ucnk.ff.cuni.cz/citace.php). 

Jazyková úroveň práce je velmi dobrá, opakuje se jen nevhodná volba předložky po adjektivech typical a 

characteristic (for místo náležitého of) a užití substantiva amount (of grammaticalization / of integration – spíše 

degree). Čeština neumožňuje koordinaci sloves s rozdílnou rekcí (str. 75, 79). 

 

Dotazy a poznámky k jednotlivostem 

• U každého dokladu je jednoznačně určena diskurzní funkce. Je možné, aby daný marker plnil více funkcí 

současně? Pokud se v práci vyskytly takovéto případy, jak byly řešeny? 

• Proč je příklad YS86 (str. 53) hodnocen jako ‚appealer‘ (nebylo by možné interpretovat ho jako ‚empathizer‘)? 

• Povolná uvádí jako jeden z ‚klíčů‘ k určení diskurzní funkce odpověď adresáta. Je možné k tomuto faktoru 

přihlédnout při analýze přímé řeči v psaném textu? (Není mi zcela jasný argument, že InterCorp neposkytuje 

dostatečný kontext. – str. 62) 

• Proč je helejte (př. YS5, str. 49) hodnoceno jako citoslovce (nikoli jako slovesný tvar)? 

• Bylo by možné blíže vysvětlit pojem ‚grammaticalized (superordinate clause/verb)‘? 

• Poznámka k terminologii: případy, kde český překlad neobsahuje explicitní protějšek anglického výrazu, se 

obvykle označují jako ‚zero counterparts‘. 

 

Závěr 

Ve své diplomová práci prokázala Markéta Hradecká, že se dokáže velmi dobře zorientovat v nepřehledné oblasti 

diskurzních markerů a zvolit si vhodný přístup a metodologii pro vlastní výzkum. V něm se vydala málo 

prozkoumanou cestou komparativního popisu diskurzních ukazatelů v angličtině a češtině a dospěla k cenným 

originálním výsledkům. Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce. Doporučuji ji proto 

k obhajobě a předběžně hodnotím jako velmi dobrou až výbornou. 

 

 

 

 

V Praze dne 16.5.2013        PhDr. Markéta Malá, Ph.D. 

 

 


