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Diplomová práce Kateřiny Machové je zajímavou srovnávací studií věnující se 
problematice vyjadřování všeobecného lidského konatele v anglickém a českém jazyce. 
Autorka se v ní zabývá analýzou překladových korelátů vybraných explicitních a implicitních 
prostředků, kterými je možno na obecného konatele odkazovat, a popisuje je jak z hlediska 
gramatického, tak stylistického. 

V první, teoretické části práce se diplomantka nejprve věnuje problematice vymezení 
pojmu obecný konatel a popisu rozličných typů prostředků, kterými je možno na tohoto 
konatele odkazovat. Je zdůrazněno, že na rozdíl kupř. od němčiny nedisponují zkoumané 
jazyky žádnými explicitními prostředky, jichž by bylo užíváno primárně či dokonce výhradně 
k vyjadřování obecného konatele; namísto toho v obou jazycích však nalézáme řadu 
prostředků, které tuto funkci zastávají sekundárně. Podmínkou pro vyhodnocení určité 
gramatické struktury či lexikální jednotky jakožto prostředku k odkazování na všeobecného 
konatele je její sémantická i gramatická nespecifičnost. V případě explicitních prostředků se 
tato nespecifičnost zračí jednak v generické určenosti daného jména, jednak v povšechnosti 
jeho významového spektra. Mezi prostředky tohoto typu proto v obou jazycích nejčastěji 
nalézáme osobní a neurčitá zájmena spolu s omezeným okruhem genericky užívaných 
nemodifikovaných substantiv typu man, person, individual, atp. K implicitním prostředkům 
řadíme gramatické konstrukce, v nichž obecný konatel určitou zvolenou lexikální jednotkou 
vyjádřen není, ale je implikován absencí odkazu ke konateli konkrétnímu. V angličtině lze za 
jeden z nejčastějších implicitních prostředků považovat bezagentní pasivní konstrukce a 
existenciální věty uvozené nedeiktickým there; v češtině k nim můžeme řadit též některé 
konstrukce zvratné. Všechny tyto prostředky autorka detailně popisuje jak z hlediska 
gramatického, tak sémantického. Všímá si rovněž rozdílů mezi užitím těchto prostředků 
k vyjadřování obecného konatele a mezi jejich dalšími jazykovými funkcemi.

Jádrem diplomantčina výzkumu je komparativní analýza 200 příkladů anglicko-
českých a česko-anglických překladových protějšků vybrané skupiny prostředků vyjadřujících 
všeobecného lidského konatele. Ve své práci autorka porovnává původní jazykovou verzi 
dvou románů českých a dvou anglických (Z. Jirotka – Saturnin, M. Kundera – Nesnesitelná 
lehkost bytí, D. Adams – The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, J. Irving – A Widow for a 
Year) s jejich překladem do druhého zkoumaného jazyka. Z anglické verze každého románu 
bylo vybráno po prvních padesáti výskytech odkazů na všeobecného lidského konatele ve 
formě osobních zájmen (v jiné než determinační funkci), generických substantiv, pasivních 
konstrukcí a konstrukcí s existenciálním there. Všechny tyto výskyty byly následně roztříděny 
a porovnány se svými českými protějšky. Autorka si všímá jednak distribuce jednotlivých 
typů prostředků odkazování k obecnému konateli v každém jazyce zvlášť, jednak vlastních 
překladových korelátů, včetně rozdílů ve frekvenci rozdílných typů použitých prostředků při 
překladu z češtiny do angličtiny a angličtiny do češtiny. Všechny výsledky jsou přehledně 
tabelovány a detailně popsány.



České ekvivalenty excerpovaných anglických příkladů vyjadřování obecného konatele 
jsou rozděleny do tří skupin: na ekvivalenty identické (tj. kupř. they – oni), neidentické (kupř. 
pasivum – sponová predikace s modálním adjektivem) a na případy, kdy český ekvivalent 
obecného konatele zcela schází (necelých 10% případů). Případy, kdy čeština obecného 
konatele vůbec nevyjadřuje ani neimplikuje, většinou korelují s pasivními konstrukcemi, 
v nichž čeština dává přednost volbě slovesa s odlišnou valenční a referenční strukturou (kupř. 
be called – jmenovat se). Explicitní prostředky vyjadřující všeobecného lidského konatele 
autorka rovněž porovnává co do rozsahu reference a stylistické platnosti. Ve své analýze 
rovněž opakovaně zdůrazňuje a na mnoha příkladech ilustruje důležitost role, kterou hraje při 
určování obecného konatele kontext.

Zajímavými se jeví výsledky porovnání anglických verzí českých a anglických 
románů, kdy lze pozorovat výrazný nepoměr v zastoupení implicitních a explicitních 
prostředků vyjadřování obecného konatele (v prvém případě bylo z celkového počtu sta 
případů identifikováno na 70% prostředků explicitních, v druhém naopak 60% implicitních). 
Tento nepoměr autorka zasazuje do širšího stylistického rámce, kdy poukazuje na jazyková 
specifika jednotlivých románů, vycházející jednak z povahy a obsahu díla, jednak 
z autorova/překladatelova idiolektu.

Práce Kateřiny Machové je co do tématu velice podnětnou studií propojující řadu 
jazykových aspektů; ve své analýze autorka zohledňuje parametry syntaktické, lexikální, 
sémantické i stylistické. Text bohužel na řadě míst oslabují nedostatky jazykového a 
formálního rázu. Mezi ně patří především ne vždy zcela vhodně volená slova či lehce 
zavádějící formulace (na straně 12 např. autorka uvádí na počátku prvního odstavce, že 
k obecnému konateli může být odkazováno ve větách generických i negenerických; na straně 
14 nicméně uvádí identický příklad s negenerickým one, jakožto případ věty, v níž one
k obecnému konateli neodkazuje). V práci se objevují též relativně časté překlepy, a to 
zejména v českém résumé, ale i v hlavním anglickém textu včetně tabulky III (existential 
there – total: 44). Snaha o detailnost a explicitnost popisu též rovněž vede v několika málo 
úsecích k určité míře textové redundance. Z hlediska organizace textu v metodologické části 
práce by, domnívám se, bylo rovněž z pohledu čtenáře vhodnější uvést výčet zkratek blíže 
k začátku kapitoly, tedy předtím, než autorka začne uvádět jednotlivé příklady.

Závěr:
Předložená diplomová práce splňuje požadavky na tento typ práce kladené. Přes jisté
jazykové nedostatky ji proto doporučuji k obhajobě a předběžně hodnotím známkou velmi 
dobrou až výbornou.
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