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 Předložená diplomová práce zkoumá překladové protějšky anglických sloves be a 
have a českých sloves být a mít (s vyloučením funkce pomocného slovesa). Studie je 
zaměřena na neshodné protějšky být/have, mít/be, be/mít, have/být, které autorka zkoumá z 
hlediska  jejich syntaktické, sémantické a aktuálněčlenské struktury a dalších hledisek 
zahrnujících zastoupení odlišných protějšků ve srovnání s protějšky shodnými, existenci / 
absenci shodné alternativy a faktory způsobující volbu odlišného protějšku. Výzkumný 
materiál je čerpán z paralelního korpusu, v němž se ukázala být jako nejméně častá 
korespondence have/být, kterou autorka vysvětluje podstatně nižším výskytem slovesa have 
než slovesa be v tomto zdroji. 
 Syntaktická, sémantická a aktuálněčlenská problematika neshodných protějšků 
spočívá v různých valenčních strukturách obou sloves. Zatímco sloveso být/be v obou 
valenčních strukturách, jako sloveso sponové a intranzitivní sloveso lexikální, zahrnuje 
jediného účastníka slovesného děje, sloveso mít/have je jak v základním posesivním, tak v 
přeneseném významu tranzitivní, tj. zahrnuje dva účastníky slovesného děje. Z toho vyplývá, 
že jako protějšek slovesa be/být zavádí dalšího účastníka slovesného děje, naopak při 
korespondenci mít/have=be/být je jeden účastník děje vypuštěn. Sémantická problematika 
spočívá v základním významovém rozdílu mezi být/be a mít/have, tj. v rozdílu mezi připsáním 
příznaku v prvém a posesivním vztahem mezi posesorem a vlastněným předmětem v druhém 
případě. Významovou ekvivalenci tak lze předpokládat především v případech přeneseného 
významu u objektových komplementů vylučujících sémantickou roli vlastněného předmětu a 
ve  větách s have obsahujících posesora ve formě posesivní determinace podmětu (He has a 
famous brother / His brother is famous). Pokud jde o aktuálněčlenskou strukturu, neshodné 
protějšky zpravidla nezakládají podmínky pro odlišnost AČV funkce preverbálního a 
postverbálního členu: odlišná syntaktická struktura je pouze povrchová realizace stejného 
distribučního pole, neboť jak jmenná část přísudku, tak předmět v těchto případech 
konstituuje kontextově nezapojený postverbální větný člen, tedy réma, srov. mám hlad / I am 
hungry, we have doubts / jsme na pochybách. Dílčí odchylku od stejné distribuce výpovědní 
dynamičnosti ze systémového hlediska představují jen výše uvedené případy s posesorem ve 
formě posesivního determinátoru, neboť věta s be/být má v tématu substantivum 
determinované posesivním determinátorem, které je ve větě s have  složkou rématu. Podobně 
lze přepokládat v podstatě stejné aktuální členění u neshodných protějšků lexikálního be, s 
průvodními změnami v syntaktickém ztvárnění lokativního prvku, pokud je přítomen. V 
předloženém výzkumu se všechny tyto aspekty reflektují. 
 V teoretické kapitole autorka pojednává o teorii aktuálního členění větného a výzkumu 
syntaktické konstantnosti, neboť právě v něm se jako průvodní jev změn v syntaktické funkci 
ukázala častá korespondence mít/be a být/have. Třetí část teoretické kapitoly obsahuje popis 
zkoumaných sloves, jak ho podávají reprezentativní mluvnice. Pokud jde o pořadí částí této 
kapitoly, dalšímu zpracování by lépe odpovídalo zařazení výkladu aktuálního členění na 
konec, neboť tento aspekt je v následující analýze traktován jako poslední. 



 Metodologie shromáždění výzkumného materiálu ukázala nerovnoměrnost výskytů 
zkoumaných korespondencí: zatímco pro be /mít a  mít/be zdrojové texty poskytly 100 
postulovaných odlišných dokladů (po 25 dokladech z dvou zdrojů anglických a dvou 
českých), korespondence  have/být  a být/have mohla být zkoumána jen na 64 dokladech, 
rovnoměrně zastoupených v obou směrech. Měřítkem frekvence výskytu byl ve všech 
zkoumaných korespondencích počet shodných protějšků potřebných k získání příslušného 
počtu protějšků odlišných. Každé korespondenci, be/mít, have/být, být/have, mít/be, je 
věnován jeden oddíl, dále členěný na tři části podle zkoumaných aspektů: frekvence výskytu 
odlišných protějšků ve srovnání s frekvencí protějšků stejných, existence / neexistence shodné 
alternativy v cílovém jazyce a porovnání syntaktické, sémantické a aktuálněčlenské struktury 
originálu a překladového protějšku. Ze zkoumaných korespondencí byla nejfrekventovanější  
korespondence mít/be, a to v obou směrech, nejnižší pak u být/have. Bylo by zajímavé 
zkoumat příčiny tohoto rozdílu, které mohou souviset s nejčastějšími kolokáty českého být a 
anglického have. Pokud jde o existenci / absenci shodné alternativy v cílovém jazyce, sotva 
lze dojít k zcela uspokojivému řešení, neboť míra přijatelnosti / uzuálnosti se u systémově 
možných alternativ značně liší a existující alternativy nebývají zcela synonymní. Absenci 
shodné alternativy nejčastěji způsobovala mezera ve vyjadřovacích prostředcích, v případě 
existence alternativ byla volba neshodného protějšku nejčastěji motivována jeho větší 
uzuálností. Problém v rozboru syntaktické  struktury představovaly především věty s be/být a 
participiem, které bylo možno interpretovat buď jako pasiva nebo jako spony s deverbativním 
adjektivem. V případě určení sémantické struktury bylo někdy problematické rozlišit 
posesivní význam slovesa have/mít  od významu připsání příznaku. V souvislosti se změnou 
slovesa autorka zjistila přechody mezi neosobním a osobním podmětem, a to častěji ve směru 
z angličtiny do češtiny než naopak. Náležitě zde připomíná opačné pozorování u Mathesia, 
který osobní podmět popisuje jako charakteristický rys angličtiny. Nicméně opodstatněná 
modifikace Mathesiova názoru by vyžadovala zkoumání životnosti / neživotnosti podmětu v 
paralelních větách u různých sémantických skupin sloves, neboť autorčiny výsledky mohou 
být důsledek omezení výzkumu na slovesa be/být a mít/have. Pokud jde o aktuální členění, 
předpoklady vyplývající ze systémových vztahů se v podstatě potvrdily. Dílčí změny v 
rozložení výpovědní dynamičnosti byly zjištěny v dokladech s posesivním have, jehož 
protějšek být měl posesivní determinací podmětu, o nichž byla zmínka výše. Také předpoklad 
změny syntaktické funkce lokativního prvku u have reflektujícího lexikální být (české 
adverbiále / anglický podmět) byl výzkumem doložen.  
 K předložené diplomové práci mám několik doplňkových dotazů, dílčí připomínky 
nemám, práce byla průběžně konzultována.  
1. Byly mezi zkoumanými doklady jiné případy syntakticky problematických struktur kromě 
zmíněného být s minulým příčestím a jaká kritéria použila  autorka v tomto případě?  
2. Na jakém základě byla určována aktuálněčlenská struktura? Vyskytly se případy potenciality? Byla 
někdy náhrada slovesa esse slovesem habere a naopak motivována snahou o řazení podle základního 
rozložení výpovědní dynamičnosti? 
4. Projevil se v překladových protějších rozdíl mezi be afraid v základním významu a ve funkci 
postojového modifikátoru?  
5. Umožnila použitá metodologie shromáždění materiálu dohledat předcházející kontext? Pokud ano, 
měl někdy vliv na volbu z dvou stejně přijatelných alternativ? 
6. Mohla by autorka podrobněji vyložit AČV strukturu příkladu  72 (s. 63). 
Jazyk a formální stránka práce jsou velmi pěkné, ojedinělý překlep je na s. 8: A Hitchhiker's Giude. 
Závěr: 
Diplomovou práci Ilony Procházkové hodnotím jako velmi zdařilé vypracování diplomového 
úkolu. Doporučuji ji k obhajobě a v závislosti na jejím průběhu ji předběžně hodnotím 
známkou výbornou. 
V Praze 20. 5. 2014                                                             Prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. 



 
 


