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Posudek vedoucí práce 

Bakalářská práce je kontrastivní sondou do oblasti, kterou Poldauf popisuje jako ‚třetí 
syntaktický plán‘. Mapuje tedy prostředky, jimiž mluvčí vyjadřuje svůj emocionální nebo 
intelektuální postoj k obsahu sdělení. Vychází přitom z češtiny, kde jsou prostředky třetího 
syntaktického plánu rozvinutější, a zkoumá pomocí překladových korespondencí českých 
částic copak a jestlipak funkčně odpovídající prostředky anglické.  

Cennou částí práce je už teoretický úvod, který shrnuje různé pohledy (viz rozsáhlá 
bibliografie) na chápání postfixu/enklitické partikule –pak a na funkci částic, které tento 
postfix obsahují. Jádro práce tvoří analýza 137 překladových dvojic vět, českých originálů 
obsahujících částice copak/cožpak/cák a jestlipak a jejich anglických překladových protějšků, 
excerpovaných z jádra korpusu InterCorp. Výsledky analýzy na jedné straně ukazují, jak 
angličtina vyjadřuje funkce nesené v češtině zkoumanými částicemi, a na druhé straně 
přispívá na základě anglických protějšků ke zpřesnění popisu funkcí českých částic. Ukazuje 
se např., že otázky s částicí jestlipak se obvykle překládají pomocí anglické konstrukce I 
wonder, jak autorka předpokládala na základě sekundární literatury. Současně ale tyto 
anglické protějšky odhalují dva významové odstíny českého jestlipak, význam deliberativní 
(vyjadřující nejistotu mluvčího ohledně platnosti vlastního sdělení) a funkci kontaktovou 
(která, jak autorka ukazuje, souvisí s tentativností vyjádření). U částice copak vymezila 
autorka na základě překladových protějšků (hlavně záporné zjišťovací otázky, kladné otázky 
různých typů včetně otázek řečnických, záporné věty oznamovací, tázací dovětky) tři hlavní 
funkce: epistemickou modální funkci zahrnující také změnu předpokladu mluvčího o 
postojích adresáta; expresivní a emocionálně hodnotící funkci; kontaktovou a apelovou funkci 
(viz jejich shrnutí na str. 56). Ukazuje zároveň, že uvedené funkce se obvykle navzájem 
kombinují.  

Bakalářská práce Denisy Šebestové je skutečně odbornou kontrastivní studií s originálními 
přesvědčivými výsledky. Úroveň bakalářských prací převyšuje také pečlivostí zpracování. 
Funkce každého zjištěného typu anglického překladového protějšku autorka ověřuje 
v relevantní sekundární literatuře, než podá interpretaci české částice ve vztahu k tomuto 
ekvivalentu. Autorka nezůstala u detailního popisu, který zohledňuje různé možnosti 
interpretace a kombinace funkcí, ale dokázala výsledky výzkumu v závěru práce zobecnit. 

Jako vedoucí práce musím zmínit také autorčinu samostatnost při hledání literatury, o kterou 
se v práci opírá, a velmi konkrétní a zajímavé dotazy během zpracování tématu. 



Závěr 

Doporučuji bakalářskou práci Denisy Šebestové k obhajobě a předběžně ji hodnotím jako 
výbornou. 
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