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Diplomová práce zkoumá prostředky uvozování přímé řeči v současné americké a české beletrii. K 

tématu přistupuje inovativním způsobem: nepracuje s překlady, ale zaměřuje se na porovnání 

srovnatelných originálních anglicky a česky psaných beletristických textů.  

V teoretické části práce jsou popsána kritéria, která lze uplatnit pro vymezení a popis uvozovacích vět 

v angličtině a v češtině, a shrnuty výsledky dosavadního výzkumu. Důležitým zdrojem pro 

diplomovou práci jsou práce doc. Pípalové, jejichž výsledky autor v analytické části porovnává s 

výsledky svého výzkumu. 

Materiál, na jehož základě autor popisuje prostředky uvozování přímé řeči, byl čerpán z českých a 

amerických románů a sbírek povídek, které byly publikovány v letech 2010-2015 a byly oceněny 

některou prestižní literární cenou. Texty jsou pečlivě vybrány tak, aby byly (pokud možno) opravdu 

srovnatelné. 

Pro vlastní analýzu je zásadní kapitola čtyři, která definuje přesně přímou řeč a tři typy jejího uvození, 

kterým budou věnovány následující kapitoly analytické části práce – pravé uvozovací věty, přímou řeč 

bez uvozovací věty a přímou řeč s tzv. nepravou větou uvozovací. Jak naznačují tyto kategorie, je 

uvozovací věta vymezena dosti široce: „za uvozovací větu se považuje takový materiální jazykový 

prostředek, který (byť vágně) identifikuje mluvčího vlastní konvenčně značené přímé řeči, případně 

též adresáta a způsob promluvy“ (str. 92). 

Nejvíce prostoru je věnováno pravým uvozovacím větám (kapitola 5). Analýza potvrdila předpoklad, 

že zatímco v angličtině převládá tendence k užívání krátkých stereotypních uvozovacích vět, v češtině 

nacházíme spíše snahu o rozmanitost a bližší specifikaci způsobu prezentace přímé řeči. Pozoruhodné 

na této kapitole je množství faktorů, pomocí nichž autor porovnává uvozovací věty v angličtině a v 

češtině, a jejich provázanost. Kromě lexikální rozmanitosti uvozovacích sloves popsané i v jiných 

studiích, je zde porovnána syntaktická složitost uvozovacích vět (zastoupení nejjednodušších 

syntaktických realizací uvozovací věty), forma podmětu (a využití synonymních prostředků v případě 

nominálních podmětů), užití příslovečných určení specifikujících způsob přímé řeči, přítomnost 

adresáta v uvozovací větě, pozice uvozovací věty vzhledem k přímé řeči nebo slovosled v uvozovací 

větě. Zjištění týkající se jednotlivých faktorů jsou navzájem korelována, takže před čtenářem vyvstává 

plastický komplexní obraz uvozovacích vět v obou sledovaných jazycích. 

U přímé řeči bez uvozovací věty (zastoupené četněji v češtině než v angličtině) řeší autor zejména 

otázku identifikace mluvčího (obvykle je mluvčí identifikován na základě střídání mluvčích v dialogu) 

a ještě přijatelnou délku řetězce přímých řečí bez uvozovacích vět. Zjištěné výsledky interpretuje autor 

ve vztahu k typologickým rozdílům mezi oběma jazyky (signalizace mluvčího morfologickými tvary v 

češtině). 

Třetí skupinu uvozovacích vět tvoří konstrukce, které autor označuje jako nepravé věty uvozovací. 

Tyto věty, zastoupené větší měrou v anglických textech, lze odlišit od pravých uvozovacích vět na 



základě interpunkce; liší se od nich ale i sémanticky. Nepravé věty uvozovací označují obvykle 

projevy neverbální komunikace nebo jiné činnosti spojené s přímou řečí. 

Z metodologického hlediska je, myslím, důležité, že autor nechápe jednotlivé typy uvozovacích vět 

jako striktně vymezené kategorie, ale spíše jako škálu, jejíž krajní body tvoří na jedné straně pravé 

uvozovací věty (jako prostředky, jimiž je do textu uváděna přímá řeč postav) a na druhé straně 

narativní pasáže. Pravé uvozovací věty s jinými slovesy než se slovesy mluvení a nepravé uvozovací 

věty lze chápat jako kategorie s neostrými okraji umístěné podél této škály. 

Autorovi se podařilo podat ucelený obraz anglických a českých prostředků uvozování přímé řeči – 

popis, který je dostatečně detailní, aby postihl přesně rozdíly mezi oběma jazyky, a dostatečně 

komplexní, aby mohl na základě těchto dílčích rozdílů ukázat obecné tendence v užívání uvozovacích 

vět v angličtině a češtině. Jistě je možné namítat, že některé rozdíly jsou dány spíše povahou 

analyzovaného materiálu. Autor sám upozorňuje na idiosynkratické postupy jednotlivých autorů i na 

to, že zkoumaný vzorek není dostatečně velký. Pokládám ale za podstatné, že autor vytvořil originální 

metodologii popisu způsobů uvozování přímé řeči, o kterou se mohou opřít další studie v této oblasti.  

Práce je jazykově na velmi dobré úrovni. Autor pracuje se sekundární literaturou standardním 

způsobem. 

 

Dotazy a připomínky k jednotlivostem 

 Jak bylo stanoveno, kolik případů přímé řeči ze kterého textu bude analyzováno? Jsou zkoumané 

texty srovnatelné také z hlediska kvantitativního zastoupení přímé řeči? 

 Kolik bylo celkem nepravých uvozovacích vět? (Tabulky 2 a 22 uvádějí 31 anglických a 5 

českých, v textu na str. 85 je uvedeno 34. Věta uvádějící počty na str. 85 je nejasná.) 

 Kde byla vedena hranice mezi nepravými uvozovacími větami a narativním textem u 

několikanásobných nepravých uvozovacích vět (př. 60 na str. 85)? Jak bylo klasifikováno uvození 

přímé řeči v posledním odstavci textu Egan  v příloze na str. i (Alex had paid the bill ... somewhere 

else?“)? 

 Proč je příklad 19 na str. 48 řazen mezi nepravé uvozovací věty? Zdá se, že děj popisovaný větou, 

která následuje za přímou řečí, s přímou řečí nesouvisí. 

 

Závěr 

Mgr. Miroslav Sedláček podal ve své práci ucelený kontrastivní popis prostředků uvozování přímé 

řeči v angličtině a v češtině. Vytvořil metodologii analýzy uvozovacích vět, díky níž na jeho studii 

mohou navázat další výzkumy ve sledované oblasti. Předloženou diplomovou práci doporučuji k 

obhajobě a předběžně ji hodnotím jako výbornou. 
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