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Předložená diplomová práce zkoumá české protějšky anglických sloves „be“/“have“ a 
anglické protějšky českých sloves „být“/“mít“. Práce vychází z předpokladu, že jsou tato slovesa v 
obou jazycích často zaměnitelná. Cílem práce je zjistit, do jaké míry si v originálech a překladu 
odpovídají, přičemž se autorka zaměřuje především na odlišné překladové protějšky. Ty jsou dále 
zkoumány z hlediska rozdílů v sémantické a aktuálněčlenské struktuře.  

V teoretické části autorka stručně představuje teorii aktuálního členění větného tak, jak ji 
definoval Firbas. Dále pak shrnuje důležité poznatky ze studií zabývajících se syntaktickou 
konstantností větných členů (Dušková 2002-5). Je třeba ocenit, že v teoretické části se autorka 
zaměřuje skutečně pouze na to podstatné a relevantní pro následnou analýzu, a vytvořila si tak 
dostatek prostoru pro důkladnou analýzu a detailní popis analyzovaných jevů ve 4. kapitole. Větší 
pozornost však mohla být věnována funkcím sloves „be“ a „have“, zvlášť když jsou v praktické části 
slovesa dále klasifikována dle užití. Pro větší názornost by bylo vhodné uvádět u jednotlivých užití 
sloves i příklady (str. 15-16 např. progressive, quasi-modal, motional be). Naopak popis jednotlivých 
užití sloves, která vyloučíte z analýzy (viz str. 17) by patřil spíše do třetí kapitoly, tj. do metodologie.  

Pokud jde o materiál a metodologii, autorka analyzuje celkem 164 příkladů s odlišnými 
překladovými protějšky. Původně autorka plánovala zkoumat 200 příkladů  
100 českých a 100 anglických příkladů) a všímat případů, kdy bylo sloveso přeloženo nejen odlišně 
ale i pomocí stejného slovesa. Excerpce však ukázala, že případy stejných protějšků natolik převažují, 
že by vůbec nebylo možné zkoumat ty „zajímavější“ odlišné protějšky. Mohla by autorka upřesnit, 
jakým způsobem dospěla k počtu 164 příkladů? Z metodologického podpisu to není zcela zřejmé. 

Praktická část je rozdělena do čtyř hlavních kapitol (4.1.-4.4.) podle zdrojového jazyka a 
výchozího slovesa. Každá kapitola je dále dělena do tří stejných podkapitol, ve kterých autorka 
zkoumá frekvenci stejných a odlišných protějšků, dále zkoumá, zda má cílový jazyk v případě 
odlišných protějšků možnost alternativního vyjádření, které by bylo shodné s originálem a důvody, 
které vedly překladatele k volbě odlišného slovesného protějšku. Nakonec je pozornost věnována 
posunům/změnám v syntaktické, sémantické a aktuálněčlenské struktuře. Pokud jde o překladové 
protějšky, nejvyšší procento odlišných překladových protějšků autorka zaznamenala u slovesa „mít“. 
Mezi důvody pro užití jiného slovesa patří lexikální mezery (např. to be hung over = mít kocovinu), 
sémantické a stylistické rozdíly a dále také aktuální členění větné, neboť v některých případech 
umožňuje odlišný překlad zachování základního rozložení výpovědní dynamičnosti.  Autorka si dále 
náležitě všímala i syntaktických a sémantických aspektů a posunů vzniklých při odlišném překladu. 
Zajímavé poznatky se týkají životnosti/neživotnosti podmětu, ukazuje se totiž, že preference slovesa 
„být“ nebo „mít“ by mohla souviset se životností podmětu, přičemž se zdá, že angličtina 
upřednostňuje osobní/životný předmět. Nicméně pro konečné závěry by musela být provedena 
komplexnější analýza širšího vzorku vět, jak správně autorka naznačuje. K dalším zajímavým 
zjištěním rozhodně patří užívání lokativního podmětu se slovesem „have“ v angličtině. Tento lokativní 
podmět je z hlediska AČV funkce tematický a v češtině odpovídá tematickému adverbiálnímu určení 
se slovesem „být“. Dále byly mimo jiné vypozorovány jisté pravidelnosti v případě sponového slovesa 
„být“/“be“, které ve většině případů odpovídalo slovesu „mít“/“have“ s předmětem. Bylo zjištěno, že i 
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přes změnu syntaktického vzorce (z SVCs na SVO) zůstává sémantická i aktuálněčlenská struktura 
obou vět zachována.  

Celkově je jde o velmi zdařilou komplexní studii zkoumající protějšky sloves be/have a 
být/mít a to jak z hlediska syntaktického, tak i sémantického a aktuálněčlenského. Práce je velice 
systematická; je zjevné, že autorka si při analýze obou sloves počínala velice precizně a důsledně a 
prokázala tak nejen schopnost aktivně pracovat s odbornou literaturou, ale i samostatný přístup k 
analýze zkoumaného materiálu. 
 
Poznámky k jednotlivostem / dotazy k obhajobě: 
- na některých místech se autorka zbytečně opakuje - např. na str. 27 a 32, když uvádí, že angličtina 

dává přednost podmětu osobnímu před podmětem věcným. Dokonce i citace z Mathesia je stejná 
(pokaždé autorkou jinak přeložená!). Zde se nabízí otázka, proč autorka nepracovala s anglickým 
překladem Obsahového rozboru z roku 1975 (přeložila L. Dušková). Dále dochází k opakování na 
str. 31 a 43, kdy autorka poukazuje na podobnou roli „be“ a „have“ ve větách vyjadřujících 
lokativní predikaci. Zde by snad postačil pouhý odkaz na podkapitolu, ve které tato stejná role 
byla zmíněna poprvé.  

- str. 35 – př. 17 –uvádíte, že původní rematický podmět je rozštěpen do několika lexikálních 
jednotek.  Nebylo by možné chápat tento příklad jako případ s obdobnou strukturou? Spojení mít 
něco na práci mi připomíná verbonominální predikaci, kdy na práci odpovídá jmenné části 
predikaci. Potom by réma bylo v obou větách vyjádřeno obdobně. 

- str. 44-45 – př. 35 uvádíte jako příklad sponového have. Pokud by tato interpretace byla správná, 
předmět „case“ by musel mít roli událostního předmětu. Domnívám se, že tomu tak není. Mohla 
byste svoji interpretaci blíže vysvětlit? Vyskytly se i jiné případy událostního předmětu? 

- Klasifikaci funkcí „have“ na posesivní, lokativní a atributivní jste si zavedla sama nebo vychází 
z některé gramatiky? Str. 47 - v př. 38 (Harry had a thin face) je „have“ určeno jako posesivní, 
nebylo by možné zařadit tento příklad mezi atributivní „have“? Příklad 38 mi připadá podobný př. 
č. 53. Mohla byste blíže vymezit hranici mezi posesivním a atributivním „have“?  

- Str. 52 –Nebylo by možné interpretovat příklady zařazené do podkapitoly atributivní „have“ jako 
posesivní? Např. they haven’t the wit; I have strength. Nevycházela jste při určování funkce have 
už přímo s českého protějšku (na to jsou moc blbí; na to jsem silný dost)? 

- Str. 56 – nebylo by vhodnější idiomatická spojení a přísloví z analýzy vyřadit? Přece jen to jsou 
případy, kdy alternativní překlad většinou není možný. 

- V práci je několikrát odkazováno na Mathesia a jeho komentář k osobnímu a neosobnímu 
podmětu. Odpovídá tato opozice osobní / neosobní podmět podmětu životnému/ neživotnému? 

 
Formální nedostatky, překlepy:  
- investigation (str. 13); str. 28 – v anglické větě je ztučněna nesprávná část – had been to school – 

místo weren´t  
- str. 64 – prázdný list 
- v obsahu na str. 6 nejsou uvedeny některé podkapitoly (např. 4.1.3.1-3; 4.2.3.1-3) 
 
Závěr: Ilona Procházková jednoznačně splnila požadavky kladené na diplomovou práci. K obhajobě ji 
proto doporučuji a předběžně hodnotím jako výbornou až velmi dobrou. 
 
PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. 
 
V Praze 19.5.2014 
 


