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Posudek oponentky

Monika Čepelíková sleduje ve své bakalářské práci tři vzájemně provázané cíle: popisuje distribuci a 

syntaktické funkce anglických neurčitých tvarů slovesných zakončených na –ing (gerundia a 

participia), charakterizuje jejich české překladové protějšky a zkoumá posuny v přístupu k překladu 

těchto konstrukcí od třicátých let minulého století do dneška. Práce je založena na rozboru 80 

anglických vět obsahujících nefinitní –ing-ové tvary slovesné a jejich překladových protějšků vždy ve 

dvou překladech vzniklých v rozestupu třiceti až padesáti let. K excerpci bylo použito knih J. Joyce 

Dubliners a V. Woolfové Mrs. Dalloway. Teoreticky vychází bakalářská práce z Mluvnice současné 

angličtiny na pozadí češtiny (Dušková a kol., 2006), jejíž pohled na zkoumané konstrukce konfrontuje 

s přístupem některých anglických mluvnic (ty obvykle nepovažují gerundia a participia v současné 

angličtině za dva odlišné slovesné tvary; autorka ale přesvědčivě zdůvodňuje, proč oba tvary v práci 

rozlišuje).

Ve vlastní výzkumné části práce prokázala autorka, že jak participia, tak gerundia se do češtiny 

nejčastěji překládají určitými tvary slovesnými, ať už představují přísudek věty připojené k větě hlavní 

paratakticky (většina dokladů) nebo hypotakticky. Čeština uplatňuje jiné prostředky komplexní 

kondenzace než angličtina a užívá jich v menší míře.  Nejvyšší míru kondenzace nachází v nejstarším 

z překladů, který používá nejvíce přechodníků. Ústup přechodníků v českém překladu je zároveň 

hlavním posunem ve volbě překladového ekvivalentu. Jsou nahrazovány zejména koordinací. Práce 

tak dokumentuje tendenci k verbálnímu vyjádření v češtině (oproti nominálnímu vyjádření 

anglickému).

Práce je dobře rozvržena a členěna do kapitol, výsledky jsou přehledně prezentovány také 

v tabulkách a grafech, jazyková úroveň práce je velmi dobrá.

Dotazy a připomínky k jednotlivostem

 Práci by prospěla větší přesnost při vymezení jednotlivých kategorií: na str. 28 se zdá, že práce 

bude zkoumat jen přítomná participia, ale z příkladů uvedených dále je zřejmé, že se zabývá i 

participii perfekta. Popis nevětného typu překladového protějšku jako „a non-clausal element 

expressing a syntactic function“ by bylo zřejmě možné upřesnit (jakou syntaktickou 

funkci?/forma tohoto protějšku?). Podobně by bylo asi lépe zpřesnit vysvětlení toho, co autorka 

zahrnuje pod „partial correspondence“ mezi staršími a novějšími překlady („the examples 

translated by the same clause but in a different type of coordination or a sentence type“).

 Je př. 33 na str. 40 skutečně absolutní konstrukce? Zdá se mi, že jde spíše o participium bez 

vyjádřeného podmětu (tomu odpovídá také překlad). Ilustruje př. 2 na str. 43 opravdu 

„subordination“?



 Zajímavým průvodním jevem překladu finitní větou je opačné řazení vět v češtině (vedle př. 9 na 

str. 32 sem lze možná řadit i př. 26 na str. 38). Proč k této změně dochází (na str. 45 se uvádí, že 

tuto změnu lze očekávat)?

 V př. 29 na str. 38 má anglické sloveso said nulový protějšek, přeloženo je jen participium. Bylo 

takových dokladů, kde ekvivalent participia nahrazuje anglickou hlavní větu, víc?

 Jaké důvody by mohly vést k tomu, že je mezi finitními překladovými protějšky vět spojených 

souřadně více než vět vedlejších?

Závěr

Předložená bakalářská práce pečlivě a přesně zmapovala zkoumanou oblast. Synchronní popis 

obohatila také o neobvyklý diachronní pohled na překladové protějšky. Doporučuji ji proto 

k obhajobě a předběžně ji hodnotím jako výbornou až velmi dobrou.

V Praze 12.6.2013 PhDr. Markéta Malá, PhD


