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Posudek oponenta 

Předložená bakalářská práce zkoumá české překladové protějšky anglické konstrukce s adjektivy 

skupiny tough, které mají v pozici adjektivního komplementu infinitiv slovesa s bezpředložkovým 

nebo předložkovým doplněním transponovaným do pozice podmětu. Těmto konstrukcím bylo 

věnováno zejména v transformační literatuře hodně pozornosti, což autorka dokládá v rozsáhlém 

teoretickém úvodu. Pozdější a současná literatura zahrnuje do popisu těchto konstrukcí jejich 

informační strukturu. Teoreticky autorka vychází z monografie Christiana Maira a současných 

reprezentativních anglických gramatik. K výzkumu byla vybrána adjektiva, která se v tough 

constructions vyskytují nejčastěji: difficult, easy, hard a impossible. Novum předložené práce spočívá 

v konfrontačním přístupu: jejím cílem je zjistit, jakými prostředky jsou tyto anglické vazby překládány 

do češtiny. Výzkumný materiál, čerpaný z  InterCorpu, sestává ze sta dokladů rovnoměrně 

dokumentujících jednotlivá adjektiva a jejich české překladové protějšky. Analýza je zaměřena 

především na syntaktické struktury českých protějšků, realizaci přísudku, překlad adjektiva, 

temporální referenci, ale také sleduje, zda je český protějšek anglického podmětu tematický nebo zda 

má jinou aktuálněčlenskou funkci. Výsledky práce názorně dokládají odlišný charakter anglického a 

českého jazykového systému: stejná anglická syntaktická konstrukce se v češtině reflektuje v celé řadě 

protějšků (tabulka 6 jich zaznamenává 12), z nichž lze jen u několika rekurentních vysledovat 

systémové tendence.  

 Úskalím této metodologie je skutečnost, že zjištěný překladový protějšek není jediný možný, 

někdy ani nepředstavuje 'a high probability equivalent' nebo uzuální vyjádření. Pro zjištění 

systémových tendencí na základě překladových protějšků je třeba zkoumat překlady, které reflektují 

všechny sémantické prvky originální věty a jejichž uzuálnost se projevuje v rekurentnosti téže 

struktury. Autorka si je toho do jisté míry vědoma, neboť ojedinělé zvláštní případy jako takové 

komentuje a uvádí spíše pro zajímavost (exx 21 a 23). Pokud sémantická struktura překladového 

protějšku originál nevystihuje, jde o volný překlad  (někdy nutný, není-li korespondující překlad 

možný), avšak takové protějšky by měly být ze základního výzkumného souboru vyloučeny (např. exx 

7, 13, 21, 22, 23). Protějšky vystihující sémantickou strukturu originálu jinými prostředky, pokud 

rekurují, naproti tomu představují jeden z prostředků, jímž cílový jazyk převádí strukturu, pro níž 

nemá obdobu. Názorným dokladem tohoto typu protějšků je třetí nejčastější protějšek (Tabulka 5, s. 

37) nominální podmět, sponové be a adjektivní komplement, v němž jsou konstitutivní prvky tough-

movement, tough-adjektivum a infinitiv, ztvárněny zcela odlišnými syntakticko-morfologickými 

prostředky (srov. ex 4 difficult to see / těžko patrný). O prototypický výstižný protějšek  jde však jen v 

případě modifikovaného adjektiva; v případech jako the signals were easy to collect příjem signálů byl 



dobrý (ex 10) je  korespondence sémantických prvků méně zřetelná. Není jistě náhodou, že 

nejčastějším českým protějškem zkoumaných konstrukcí je typ infinitivní podmět, sponové be a 

adjektivní komplement, reflektující podkladovou strukturu tough-movement (31 %). U druhého 

nejčastějšího protějšku -  nominální podmět,  lexikální sloveso a předmět (27%) - mělo být zmíněno, 

že do struktury zavádí dalšího aktanta (podmět). Další v pořadí podle frekvence výskytu jsou 

specificky české struktury bezpodmětová věta  (12%) a reflexívní pasivum (9%). Ostatní protějšky o 

systémových korespondencích nic nevypovídají. Frekvence a pořadí jednotlivých protějšků se ovšem 

u různých adjektiv liší, výrazně v relativně častém výskytu lexikálně modálních modifikátorů 

infinitivu vystihujících sémantiku adjektiv easy a impossible. Příloha prací tohoto druhu by měla být 

uspořádána v rámci jednotlivých adjektiv podle zjištěných struktur překladových protějšků, aby bylo 

možno všechny doklady jednotlivých struktur dohledat. 

 Pokud jde o okrajový, aktuálněčlenský cíl práce, jímž bylo zjistit, zda jsou české sémantické 

protějšky anglického tematického podmětu také tematické, s výjimkou tří případů odlišného rématu 

(exx 64, 65, 66) autorka konstatovala, že je český protějšek také tematický. V stručném zpracování 

tohoto aspektu nemohly být vyloženy vztahy mezi  AČV funkcemi a jejich syntaktickými nositeli, což 

dost snižuje jasnost výkladu. Jak by autorka přeložila citované příklady Quirka et al. This jug is 

difficult to pour cream out of. Cream is difficult to pour out of this jug (1985: 1394-1395), co lze říci o  

tématu těchto vět v angličtině a češtině, a  k AČV  příkladů 14, 26, 27? 

Dotazy a poznámky k jednotlivostem 
1. Je časový odkaz pro výzkum tough-constructions s adjektivy difficult, hard, easy a imposible  relevantní? 
2. Na s. 21 se mluví podle Maira o thematic progression; je to jeho termín? 
V seznamu tabulek chybí odkazy na stránky. 
Chyby v jazyce jsou ojedinělé, srov. člen s. 9: in variety of translations; s. 13: Biber, et al. (1999: 717) also 
make note; s. 33: Unique translation; s. 16 which is either over or covert 
Před et al. se nepíše čárka. 
 
Závěr 

Předložená bakalářská práce uspokojivě splňuje stanovený hlavní cíl. Autorka se spolehlivě orientuje 

v složitých syntaktických korespondencích mezi angličtinou a češtinou a vyvozuje z nich podložené 

závěry. Aktuálněčlenský aspekt sice nemohl být z rozboru zkoumané konstrukce zcela vyloučen, 

avšak v rámci požadovaného rozsahu a na dané úrovni ho nelze podrobněji rozpracovat. 

  Bakalářskou práci Petry Dudákové doporučuji k obhajobě a v závislosti na jejím průběhu ji 

předběžně klasifikuji známkou velmi dobrou až výbornou.  

 

 

V Praze, 2. září 2016                                                                     Prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. 

 

 

 
 
 



 

 

 


