
Kateřina Machová,

Explicitní a implicitní prostředky odkazování na obecného konatele v angličtině a češtině
Explicit and implicit means of reference to the general human agent in English and Czech

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav anglického jazyka a didaktiky
Praha 2013

Posudek diplomové práce

Předložená diplomová práce je konfrontační studie zkoumající vzájemné vztahy mezi 
centrálními prostředky explicitního a implicitního odkazování na obecného konatele v 
angličtině a češtině na základě porovnání originálních a překladových textů. Výchozím 
jazykem je v obou směrech angličtina, tj. polovinu dokladů (z celkového materiálu 200 
excerpt rovnoměrně čerpaných z dvou anglických a dvou českých pramenů) tvoří anglické 
prostředky a jejich  překladové ekvivalenty v češtině a druhá polovina vychází z prostředků 
explicitního a implicitního odkazování na všeobecného lidského konatele v anglických 
překladech a hledá k nim v českých originálech podkladové struktury.

Z teoretické problematiky tématu jsou pro cíl práce relevantní především tři aspekty: z 
hlediska kategorie generičnosti vztah všeobecného konatele ke generické osobě a ke 
generickým promluvám a ze sémantického hlediska rozsah reference obecného konatele. 
O těchto aspektech autorka náležitě pojednává na začátku teoretické části: z obecného pojmu 
člověk se vyčleňují různé třídy lidí, jejichž generičtí zástupci mají užší a specifičtější odkaz 
než obecný konatel; obecný konatel děje není vázán na generické věty, nýbrž se vyskytuje 
jako první aktant i v případě dějů jednotlivých, negenerických. Pokud jde o jeho sémantiku, 
autorka se přiklání k převládajícímu pojetí, v němž se pod pojem obecného konatele řadí 
nejen člověk / lidé obecně, nýbrž i případy deagentizace, anonymizace konatele, což je 
především případ české 3. os. pl. V určení typu a rozsahu reference prostředků odkazování na 
obecného konatele hraje podstatnou úlohu kontext, avšak i ten často dovoluje více 
interpretací, jak je tomu především u 2. os.  / you, a u prostředků, které samy o sobě obecného 
konatele ani nevyjadřují, ani neimplikují.

Shromážděný materiál byl zkoumán ve třech metodologických krocích, nejprve 
rozborem dokladů z každého jazyka zvlášť: explicitní a implicitní prostředky zahrnuté do 
rozboru v angličtině (zájmena a lexikální prostředky we, you, one, they; people, person, man, 
individual, woman; pasivum a existenciální konstrukce), v češtině (1. os. pl., 3. os. pl., 2. os. 
pl. a sg.; člověk, lidé/lidi, žena; reflexívní pasivum, složené pasivum a sponové predikace s 
modální částicí nebo modálním adjektivem) a porovnání českých protějšků s anglickými
prostředky odkazování na obecného konatele v originálním a překladovém anglickém textu. 
Cílem tohoto postupu bylo zachytit prostředky, které nebyly do základního souboru 
zkoumaných realizačních forem zahrnuty, a tak obohatit popis vzájemných vztahů mezi 
češtinou a angličtinou v této oblasti. Bylo tak zaregistrováno generické užití relativa kdo
jakožto protějšku anglických explicitních prostředků odkazování na obecného konatele. 
Autorka zde přistoupila k čtvrtému metodologickému kroku provedením doplňkové excerpce 
všech výskytu tohoto prostředku v českých originálech a porovnala je s jejich protějšky v 
angličtině. Porovnání ukázalo, že relativum kdo se reflektuje v whoever nebo he who ve
větách generických, kdežto jako anyone / a person / someone who ve větách negenerických.

K existenciální konstrukci, sponovým predikacím s modálním adjektivem (např. je jisto na rozdíl od 
modálních částic lze, (je) třeba) a k lexikálním modálním predikacím jakožto prostředkům odkazu na obecného 
konatele je třeba poznamenat, že tyto konstrukce samy o sobě obecného konatele neimplikují, srov.  there was a 
lot of snow, stačí zapršet; implikace konatele  vyplývá pouze ze slovesného významu nominalizovaného
obligatorního doplnění, srov. there was skating and tobogganing, stačí se zeptat. 



Nejobsáhlejší konfrontační část práce byla zpracována na základě rozdělení českých 
protějšků do tří skupin: protějšky shodné, odlišné a případy, kdy v českém dokladu nebyl 
obecný konatel vůbec zastoupen. Ve všech skupinách byly podrobně popsány nejprve 
všechny prostředky explicitní, po nichž byly porovnány prostředky implicitní. Ve skupině 
českých protějšků, které obecného konatele neimplikovaly (zastoupené 19 doklady, tj. 9,5% z 
celkového počtu dokladů), šlo převážně o protějšky neexplicitních anglických prostředků.

Ze zaznamenaných prostředků, které obecného konatele neimplikují, reflexív tantum a intranzitiv s 
reflexívní částicí, je poněkud problematické sloveso jmenovat se (protějšek anglického be called), které autorka 
řadí k intranzitivům (s. 71). Tranzitivní sloveso jmenovat však v současném jazyce není nedokonavý člen k 
dokonavému pojmenovat, nýbrž samostatná lexikální jednotka s jiným významem, srov. jmenovat ředitele /
appoint the director. Jmenovat se odpovídá anglickému his/her name is, spíše tedy jde o reflexívum tantum.

Kvantitativní údaje jsou uvedeny v tabulkách předkládajících nejprve celkovou 
frekvenci jednotlivých prostředků, dále pak v každém prameni zvlášť. Výsledky shrnuje 
tabulka VIII (s. 36-38), která registruje všechny české protějšky v jednotlivých pramenech
(kromě osmi různorodých popsaných zvlášť). V jednotlivých pramenech autorka náležitě 
registruje i různou hustotu zkoumaných prostředků, a to poměrem počtu slov potřebných k 
získání 50 dokladů: výsledky v tomto  bodě ukazují velké rozdíly (potřebná délka jednoho 
anglického pramene byla  2x až 3x větší než u ostatních pramenů, jak vyplývá z tabulky IV, s. 
33, která uvádí počet explicitních a implicitních prostředků v jednotlivých pramenech na 1000 
slov). Není jasné, proč údaje v této tabulce autorka označuje jako nerelevantní pro cíl práce.
Tabulka je pro cíl práce relevantní v tom smyslu, že ukazuje  závislost výskytu prostředků 
odkazování na obecného konatele jednak na obsahu pramene, jednak na způsobu zpracování a 
na autorově idiolektu. Tato závislost se jasně projevuje v nejčetnějším výskytu generické 1. 
os. pl. v dokladech z Kundery, což autorka náležitě připisuje filozofickým úvahám v 
počáteční části tohoto vzorku (s. 41). Podobně nejčastější výskyt generického konatele v 
generických větách (příslovích) v Jirotkovi slouží k charakteristice promluv jedné z postav.

    Porovnání anglických prostředků s jejich českými protějšky ukazuje značnou míru 
shody: v 56,5% byly tyto prostředky shodné. Značná míra shody, v 34%, byla rovněž zjištěna, 
pokud jde o zahrnutí obecného konatele do sémantické struktury věty, avšak jinými 
odkazovacími prostředky. V 9,5% odkaz na obecného konatele scházel. (V tabulce IX (s. 39) 
i jinde měla být uvedena souborná procenta z celého materiálu, nejen údaje pro jednotlivé 
vzorky.)  

Hlavní výsledky výzkumu jsou jasně a přehledně shrnuty v závěreční kapitole. 
Veškerý výzkumný materiál je uveden v příloze, které předchází souhrnná tabulka X (s.110), 
v podstatě totožná s tabulkou VIII (s. 36), která navíc všechny české protějšky anglických 
prostředků odkazování na obecného konatele specifikuje. Na tuto tabulku zde měl být odkaz. 
Příloha je uspořádána podle jednotlivých pramenů, nikoliv podle skupin, do nichž byly 
protějšky prostředků odkazování na obecného konatele roztříděny, a  doklady ve všech 
pramenech jsou číslovány od 1-50, což dohledání jednotlivých příkladů značně ztěžuje.
Poznámky a dotazy k jednotlivostem:
Autorka neuvádí, jakým způsobem byla provedena excerpce: prameny jsou uvedeny pod jménem 
autora, názvem knihy, s rokem vydání, v případě překladů též s vydavatelem; tyto údaje naznačují 
ruční excerpci z tištěných knih, nicméně u originálů chybí vydavatel. Pokud autorka používala 
elektronické verze InterCorp, mělo to být explicitně uvedeno a měl být popsán i způsob vyhledávání 
(zadáním příkazu / ručně).
V tabulkách nestačí uvést jako druhý implicitní anglický prostředek pouze there, náležitě má být 
existenciální konstrukce.
V číselných údajích s desetinnými místy je všude chybně čárka místo tečky.
Dotaz k českému prostředku jeden: co je asi důvodem toho, že se vůbec nevyskytl?
Dotaz k they: může mít generickou referenci v jiné syntaktické funkci než v podmětu?
Dotaz k person: proč nemělo anglické generické person ani jediný totožný protějšek v češtině?



Dotazy k pasivu: o čem svědčí poloviční frekvence pasiva v českých překladech ve srovnání s 
anglickými originály a největší rozmanitost českých neshodných protějšků anglického pasiva?
Existuje v angličtině pasivum neimplikující žádného konatele?
Dotaz k minulému příčestí: z čeho vyplývá implikace konatele u minulých příčestí? Jsou v angličtině 
minulá příčestí, která konatele neimplikují?
Jazyk práce má velmi dobrou úroveň, chyby a překlepy jsou ojedinělé: ve slovosledu opakovaně 
chybné řazení  číslovky a premodifikátoru other (např. Other 2 examples s. 55/10zd); 93/7zd  relative 
pronouns ... were generally to humans applicable statements; v členu has somewhat different scope (s. 
80/12zd);  opakovaně chybná interpunkce ve větách s however (s. 55/6zd, 71/5zd aj.); překlepy: s. 
38/8zd predicateive; s. 79/odst, 5.1 differes; v češtině termín "pasiv" pro pasivum (102/12sh), novely 
(102/9zd) místo romány, 103/16zd lidksý aj.

Závěr: Předložená diplomová práce je fundovaně a velmi důkladně zpracovaný diplomový 
úkol. Autorka vytvořila vhodný teoretický a metodologický model, v jehož rámci jasně 
popsala shody a rozdíly v zkoumaném tématu mezi angličtinou a češtinou a v dílčích 
aspektech dospěla k novým poznatkům. Vedle systémových hledisek věnovala náležitou 
pozornost faktorům kontextovým a stylistickým. Oceňuji též autorčin samostatný přístup.
Diplomovou práci Kateřiny Machové doporučuji k obhajobě a v závislosti na průběhu 
obhajoby je předběžně hodnotím známkou výbornou.

V Praze dne 19. 5. 2013                                                        prof. PhDr.Libuše Dušková, DrSc.


