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Bakalářská práce Silvie Kančevové se zabývá premodifikací za pomoci adjektiv a konvertovaných
adjektiv v angličtině a srovnáním těchto premodifikátorů s jejích českými překladovými protějšky.
Práce si  klade za cíl  zjistit,  zda je  možné najít  vztah mezi  premodifikací  a jejím překladovým
ekvivalentem, a pokud ano, zda se takový vztah dá vysvětlit na základě sémantiky. 

V teoretické  části  se  autorka  věnuje  nejprve  jmenné frázi,  její  struktuře  a  syntaktickým
rolím,  přičemž  vychází  z  kanonických  gramatik  jako  jsou  A Comprehensive  Grammar  of  the
English Language (1985),  The Cambridge Grammar of the English Language (2002) a  Longman
Grammar of Spoken and Written English (1999). Výklad jednotlivých gramatik k dané problematice
cituje autorka  spíše jednotlivě, nesrovnává jej. Přístup českých gramatik v práci  zřetelněji  chybí,
kromě  popisu  přívlastku  převzatého z  Akademické gramatiké spisovné  češtiny  (2013).
Překladatelské  hledisko  je  zastoupeno  prací  Knittlové  (1990),  kontrastivní  pohled  doplňuje
Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny (2003). 

Popis  jmenné  fráze  a  jejích  konstituentů  střídají  oddíly  věnované  premodifikaci  ve
zkoumaných  jazycích.  Sekce  2.6  představuje  premodifikaci  v  angličtině,  o  českém  přívlastku
pojednává  oddíl  2.7.  Poslední  sekce  teoretické  části,  oddíl 2.8,  srovnává  český  přívlastek  s
anglickým a přidává navíc překladatelské hledisko. Přestože téma práce je premodifikace za pomoci
adjektiv a konvertovaných adjektiv, teoretická část proces konverze téměř opomíjí. Abstakt hovoří o
částečné konverzi, dále je  konverze  stručně zmíněna v oddíle 2.8.5, ovšem bez vymezení pojmu,
případně uvedení typů konverze.  V oddílu 3  Material and Method  popisuje autorka metodologii,
která je však značně nejasná, stejně jako způsob excerpce dat. 

Teoretické části by celkově neškodila větší míra parafráze, jazykové rozdíly mezi pasážemi
citovanými z gramatik a mezi vlastními slovy autorky by pak nemusely být tolik patrné. Chybí také
větší provázanost mezi jednotlivými sekcemi, místy text působí poněkud útržkovitě. 

Empirická část  práce nabízí  analýzu 200 příkladů  premodifikace  excepovaných z česko-
anglického  paralelního  korpusu  InterCorp.  Jak  už  bylo  zmíněno,  autorka  zkoumala  dvě  různé
realizační  formy  premodifikace  v  angličtině,  konkrétně  sekvenci  konvertované
adjektivum+substantivum a  sekvenci  adjektivum+substantivum.  V obou  případech  je  v  českém
překladu  v  pozici  premodifikátoru  nejčastěji  zastoupený  přívlastek  shodný,  u  sekvence
konvertované  adjektivum+substantivum  je  frekvence  shodného  přívlastku  nižší  a  objevuje  se
naopak více případů přívlastku neshodného.  Jiné formy překladu se  sice  ve zkoumaném vzorku
vyskytují spíše marginálně, přesto by bylo vhodné tuto kategorii v práci představit detailněji. 

V oddílu 4.2  (sémantická analýza)  představuje autorka jednotlivé  premodifikátory,  jejich
sémantické  funkce  a  české  překladové  protějšky.  Téměř  všechny  případy  premodifikace
konvertovaným adjektivem („nominal modification“) spadají v angličtině do kategorie relational, v
adjektivní modifikaci je naopak početněji zastopena kategorie qualitative. 

V případě relational modifiers byl původní záměr autorky kategorizovat tyto přívlastky na
základě jejich vztahu k řídícímu substantivu. Vzhledem k tomu, že se tato analýza se neukázala jako
efektivní, zaměřila autorka svou pozornost na výskyt neshodného přívlastku, u něhož ale popisuje
jen některé příklady. V případě qualitative modifiers se ukázalo, že většina adjektiv v roli přívlastku
jsou buď adjektiva popisná nebo hodnotící. Rozdíl mezi kategoriemi relational a qualitative odřáží
čeština nejen významově, ale  také morfologicky (např. slunečný den – sluneční brýle). 

V empirické části je značný nepoměr mezi vlastním textem autorky a výčtem příkladů. I
když autorka zmiňuje nutnost kontextu pro správnost překladu, řada příkladů by se dala uvést v
kontextu mnohem kratším. Empirická část postrádá jasnější  vyústění, chybí také shrnující  výčet
zkoumaných premodifikátorů a jejich překladových protějšků, stejně jako přehledné kvantitativní



vyjádření výsledků. 

Celkově působí celá práce poněkud nedotaženě. Vedle řady jazykových chyb (užívání členů, shoda,
interpunkce,  překlepy atd.)  by stálo  za  úpravu  také  formální  zpracování.  Práce  nemá jednotné
řádkování  ani  typ  fontu,  na  s.  38  je  prezentovaný  příklad  (64),  za  ním  následuji  tři  příklady
nečíslované, po nich už příklad (81), příklady v textu neobsahují odkazy na příklady v příloze atd. 

Poznámky k jednotlivostem

práce neobsahuje jednotné řádkování
s. 23 Material and Method (jiná velikost fontu) 
s. 10 (Huddleston, 2002: 329), s. 12 (Biber, 1999: 241), atd. – kolektivní práce
s. 10  Those who precede the head are called pre-head dependents and those who follow it are
called post-head dependents.
s. 11 Examples 3-5 express a various types of postmodification 
phenomenons (s. 16), non – congruent (s. 18), problematics (s. 22), descriptor (s. 50)
s. 19 The congruent adjectival modifier often forms with a head noun a collocation
s. 20 However, Czech can also employs the disruption of grammatical congruence 
s. 22  ...since it is no possible to grade them (*more computer errors – počítačovější chyba) or
modified with adverb (*a very government inquiry - velmi vládní vyšetřování) unless it denotes a
metaphor or actualized expression
s. 38 v příkladu (57) chybí kus textu 
s. 43 Categorizing relational attributes, however, does not proven to be very effective
s. 46 As is obvious from the tables in the first section of the analysis, not always Czech translation
followed the English form
s.  49  (…)  because  of  their  various  contextual  concretizations,  semantical  mobility  in  various
collocations and adaptability of meanings text.
s. 50 All the other adjectives behaved either fully evaluative or descriptive

Co je přesně partial conversion? Jaké jsou další typy konverze? 
Jak autorka definuje kategorie evaluative a relational? 
Řeší čeština koncept fráze? Pokud ano, jak?
Souhlasí  autorka  se  všemi  překladovými  protějšky,  nebo  by v  některých  případech  volila  jiný
překlad? 
Mohla by autorka dovysvětlit tvrzení ze s. 10 (i vzhledem k uvedeným příkladům): 
Thus, in some noun phrases the head must be accompanied and in other noun phrases it cannot
(normally) be accompanied, by another element. (Quirk, 1985: 61)

Závěr:
Jak vyplývá z výše uvedeného, předložená studie Silvie Kančevové kritéria kladená na bakalářskou
práci nesplňuje. K obhajobě ji proto nedoporučuji a předběžně hodnotím známkou neprospěla. 
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