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Posudek vedoucí práce

Bakalářská práce Moniky Čepelíkové se zabývá nefinitními –ingovými tvary z hlediska jejich 

distribuce v textu a následně porovnává dva jejich autentické překlady z různých časových 

období. Cílem je postihnout případné všeobecné tendence vyjádření sekundárních predikací 

v češtině.

Úvodní teoretická část přehledně rekapituluje morfologii a syntaktické funkce 

slovesných –ingových tvarů a podrobně se věnuje rozlišení homomorfních tvarů (participium 

vs. adjektivum, gerundium vs. jméno, participium vs. gerundium). Při srovnání s češtinou se 

zabývá tzv. komplexní kondenzací a předjímá tendenci češtiny využívat pro anglické 

sekundární predikace větné vyjádření.

Praktická část je založena na příkladech ze dvou děl beletrie (Mrs. Dalloway a 

Dubliners), z nichž byly manuálně vybrány –ing tvary sloves ve funkci gerundia a příčestí 

v jiné funkci než v progresivním tvaru. K nim byly následně přiřazeny dva překladové 

ekvivalenty z různých časových období. Vlastní analýza ukazuje různé frekvenční zastoupení 

zkoumaných tvarů v obou dílech (3,5 / 100 slov v Mrs Dalloway oproti 1,2/ 100 slov 

v Dubliners – na str. 24 dole autorka patrně míní 3,5 relevantního –ing tvaru na 100 slov)  a 

zabývá se popisem případů, které působily problémy při identifikaci. Kromě různé frekvence 

se oba texty liší i zastoupením gerundia a příčestí (Tab. 1, str. 28).

Při popisu překladů gerundií (18 příkladů) se jako základní prostředek jeví překlad 

větou v koordinaci, přechodníky se vyskytují pouze ve překladu ze 30. let. V početněji 

zastoupené skupině participií (62 případů) je nejvýraznější funkce adverbiální (58%) a 

postmodifikační (19%), většinově opět do češtiny převáděné hlavní větou, což platí i 

absolutních konstrukcích. Důležitou výzkumnou otázkou je míra shody ve volbě 



syntaktického prostředku mezi oběma překladateli, kterou autorka hodnotí na třístupňové 

škále úplná shoda /částečná shoda /neshoda – bylo v této souvislosti možno vysvětlit vztah 

procentních údajů na str. 32 a grafu na str. 33, a údajů na str. 37 a grafu 39? 

Celkově jsou kondenzační –ing tvary jsou v 74% vyjádřeny v češtině finitním 

slovesem, kondenzované vyjádření v češtině zahrnují infinitiv, přechodník, adverbium a 

dějové jméno. 

Práce je jako celek přehledně zpracovaná, na dobré technické i jazykové úrovni, a 

autorka prokázala schopnost přesné srovnávací analýzy mezi angličtinou a češtinou.  Je 

zajímavá zájmem o nuance významu nefinitních tvarů, které je při převodu do jazyka, který 

zcela analogické formy nemá, třeba vyjadřovat explicitně, a které se právě mohou vyjevit 

srovnáním dvou nezávislých překladatelských řešení. Možnosti strukturace informace 

v souvětí jsou pak nejen důležité z hlediska srovnávacího popisu jazyka, ale i překladatelské 

praxe.  

Závěr: 

Jak vyplývá z výše uvedeného, splňuje předložená studie Moniky Čepelíkové kritéria 

kladená na bakalářské práce. K obhajobě ji proto doporučuji a předběžně hodnotím známkou 

výborně až velmi dobře. 
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