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Předložená diplomová práce je příspěvkem k řešení problematiky diskurzních ukazatelů
(„comment clauses“) you know a you see. Autorka zkoumá jejich překladové ekvivalenty a 
pragmatické funkce s cílem zjistit, jaké výrazy těmto diskurzním ukazatelům v češtině odpovídají, 
a zda existuje určitá souvislost mezi funkcí a překladovým protějškem. You know a you see se 
řadí mezi konstrukce formálně konstruované jako věta hlavní, které jsou charakteristické pro mluvený 
jazyk. Z hlediska funkčního jsou to prostředky, které slouží k vyjádření postoje mluvčího k obsahu 
nebo způsobu sdělení. 

V teoretické části autorka shrnuje dosavadní poznatky o diskurzních ukazatelích, 
přičemž vychází ze dvou hlavních zdrojů, Comprehensive Grammar of the English Language 
a studie Povolné (2010). Zatímco CGEL popisují „comment clauses“ z hlediska formálního 
(zda mají formu věty hlavní nebo vedlejší), Povolná tyto konstrukce popisuje především 
z hlediska jejich pragmatické funkce. Rozlišuje ukazatele orientované na posluchače (sem 
patří právě you know a you see ) a ukazatele orientované na mluvčího (např. I suppose, I’m 
afraid). Celkem Povolná rozlišuje sedm pragmatických funkcí, přičemž čtyři z nich se 
vyskytují u you know a you see. Jsou to diskurzní ukazatele s funkcí apelovou, empatickou, 
informační a monitorovací. 

Práce je metodologicky založena na získání 100 příkladů you know a 100 příkladů you see
pomocí paralelního korpusu Intercorp. Příklady autorka nejprve analyzuje z hlediska jejich 
překladových protějšků v češtině. Správně zohledňuje také formální stránku českých ekvivalentů, tj. 
zkoumá jejich větný typ, míru začlenění do větné struktury a slovnědruhovou příslušnost. Následně se 
zaměřuje na určení pragmatických funkcí you know a you see. Při klasifikaci pragmatických funkcí 
autorka zjišťuje, že je poměrně obtížné rozlišit funkci apelovou a empatickou. Jejich funkce je velmi 
podobná, jediným rozdílem je fakt, že pouze ukazatele s funkcí apelovou vyžadují reakci posluchače. 
V problematických případech by měl pomoci kontext, zde však autorka narazila na problém 
Intercorpu, který ne vždy dostatečně široký kontext poskytuje.                                                               

Analýza ukazuje, že z hlediska pragmatických funkcí i překladových ekvivalentů jsou si you 
know a you see velmi podobné. Nejčastěji mívají funkci empatickou, informační a apelovou, funkce 
monitorovací se vyskytuje zřídka. Co se týče překladových ekvivalentů, obě konstrukce vykazují 
obdobné tendence. Zhruba ve třetině případů se do češtiny vůbec nepřekládají, jinak se nejčastěji 
překládají pomocí různých tvarů slovesa vědět (víš, víte, vězte). Dalšími opakovaně se vyskytujícími
překladovými protějškem jsou slovesa chápat a rozumět. Autorka poukazuje na zajímavou skutečnost,  
že v těchto případech se tyto slovesné tvary staly již částicemi (jde o gramatikalizovaná slovesa - viz 
Karlík/Grepl).  Je zajímavé, že české překladové ekvivalenty se objevovaly v různých větných typech: 
nejčastěji šlo o oznamovací věty (víte), ale často se vyskytovaly i věty tázací (víte?) nebo rozkazovací 
(chápejte, vězte).

Jelikož je postavení “comment clauses” vzhledem k větě hlavní volné, pozornost autorka 
věnovala také jejich pozici, tj. zda se vyskytují v iniciální, mediální nebo finální pozici. V případě you
know převažuje koncové postavení (50 případů) nad mediálním a počátečním, v případě you see je 
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výskyt pozic poměrně vyrovnaný.

Celkově je práce systematická, doplněná přehlednými tabulkami. Je třeba ocenit také apendix, který je 
přehledně sestavený, u každého příkladu je uvedena klasifikace dle klíčových zkoumaných aspektů: 
pozice, pragmatické funkce a překladu.

Poznámky k jednotlivostem:
- str. 32 – chybný odkaz na „grammaticalized superordinate clauses“ – uvádíte 2.4, správně by 

mělo být 2.5.1
- str. 32 – chybí člen: „of a particle“
- str. 33- je zde „jenže“ skutečně spojka? Nemohla by to být také částice? Podobně jako přece, 

právě…

Závěr: Diplomovou práci Markéty Hradecké k obhajobě doporučuji a v závislosti na jejím průběhu ji 
předběžně hodnotím známkou výbornou až velmi dobrou
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