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posudek vedoucího 

 

Bakalářská práce Petry Dudákové se věnuje gramatickým, sémantickým a  

aktuálněčlenským vlastnostem anglických hodnotících vět typu John is easy to please a 

problematice jejich překladu do češtiny. Věty tohoto typu jsou specifické svou syntaktickou 

strukturou tím, že jejich podmět odpovídá v extraponovaných strukturách předmětu 

infinitivního slovesného komplementu jmenné části přísudku. Tvoření tohoto typu konstrukcí 

umožňují některá adjektiva a substantiva z relativně omezeného sémantického okruhu 

(typicky se jedná o slova vyjádřující různou míru (ne)snadnosti či nesoucí nějaké emocionální 

zabarvení). Autorka se ve své práci snaží na materiálu excerpovaném z paralelního česko-

anglického korpusu InterCorp tyto konstrukce popsat a zhodnotit syntaktickou různorodost 

jejich překladových ekvivalentů v češtině.  

První, teoretická část práce přináší souhrnný přehled základních poznatků o těchto 

konstrukcích z pohledu generativisticky i strukturalisticky orientované odborné literatury. 

Kromě čistě syntaktických vlastností se soustředí i na sémantiku predikátů, morfologii 

slovesa (tough-constructions jsou např. omezeny co do časové reference v tom smyslu, že 

nemohou odkazovat na jeden izolovaný děj v minulosti) a podmětové fráze (mnozí autoři si u 

těchto konstrukcí všímají silné tendence k pronominálnímu nebo obecně tematickému 

podmětu, již lze pozorovat mj. i v tom, že se v nich nevyskytují negenerická neurčitá 

substantiva). 

Praktická část práce je založena na analýze sta příkladů obsahujících čtyři z – v těchto 

typech konstrukcí nejfrekventovanějších – adjektiv: difficult, easy, hard a impossible (tedy po 

25 příkladech každého adjektiva). Autorka si všímá syntaktické struktury, časové reference i 

aktuálněčlenské platnosti podmětu.  V analýze bylo nutno tedy prokázat nejen dobrou 

znalost anglické, ale i české syntaxe, stejně jako základů aktuálněčlenského rozboru. 

V syntaktickém rozboru přitom autorka zkoumané ekvivalenty nehodnotí pouze jako celky, 

ale všímá si i jednotlivě formálních paralel infinitivních komplementů a zkoumaných adjektiv.  
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Ukázalo se, že nejčastějším protějškem byly ve zkoumaných českých překladech 

verbonominální konstrukce se situačním infinitivním podmětem (31%) a vazby předmětné 

(17%). Mezi další, již méně zastoupené typy, patřila reflexivní pasíva, věty jednočlenné a 

verbonominální konstrukce s nominálním podmětem. Zajímavostí z hlediska 

aktuálněčlenského bylo zjištění, že ve třech případech došlo v českém překladu k odsunutí 

ekvivalentu anglického tematického podmětu do koncové části věty a tím (nakolik bylo 

možno z velmi omezeného dostupného kontextu vyhodnotit) k jeho rematizaci. 

Jak analytická, tak teoretická část práce je přehledně a systematicky zpracována a 

napsána velmi pěknou angličtinou. Jazyková a formální přehlédnutí jsou pouze ojedinělá 

(např. chybně uvedený object namísto subject na str. 29 či formátování v bibliografické 

sekci). Prezentace výsledků je pojata s pečlivě rozvrženou a jasnou strukturou, doplněnou o 

souhrnné tabulky a seznam všech analyzovaných příkladů připojený v příloze.  

Práce byla po celou dobu zpracovávání průběžně konzultována, proto nemám 

k obhajobě žádných zásadnějších  otázek. 

 

  

Závěr: 

S ohledem na výše uvedené předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a 

předběžně hodnotím jako výbornou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 5. 9. 2016  

Mgr. Jiřina Popelíková 

 


