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Posudek vedoucí diplomové práce 

 Předložená diplomová práce představuje novátorský přístup k popisu anglických a 
českých vět uvozujících přímou řeč, neboť se nezakládá na paralelních textech originálů a 
jejich překladů, jak je tomu v řadě domácích anglistických studií, nýbrž porovnává prostředky 
uvozování přímé řeči v beletristických českých a anglických originálech. Mohla by tedy 
sloužit jako korektiv translatologické metodologie, při níž nelze vyloučit vliv originálního 
textu na volbu překladového protějšku. Jak však ukazuje autorovo porovnání vlastních 
výsledků se studiemi Pípalové, různé studie jsou těžko srovnatelné, neboť předkládají 
výsledky získané na základě různých pramenů. Jako korektiv by předložená studie mohla 
sloužit ve srovnání s translatologickým výzkumem stejných textů. 
 Autor do výzkumu zahrnuje i přímou řeč neuvozenou, která nastoluje otázku, proč je 
uvozovací věta vynechána a jak lze v těchto případech identifikovat mluvčího. Důvodem k 
vynechání uvozovacích vět se v autorových pramenech jeví urychlení tempa narativu. Pokud 
jde o identifikaci mluvčího, střídání mluvčích vyplývá nejčastěji z hranic odstavců a z 
kontextu. Cenné poznatky v tomto směru byly zjištěny zejména v řetězcích neuvozené přímé 
řeči a v situacích s více než dvěma účastníky. 
 Rozsáhlé zpracování značně překračuje požadovaný rozsah, což souvisí s více než 
dvojnásobným počtem požadovaných dokladů (506). Pro dané téma je však tento počet nutný, 
protože v každém jazyce bylo třeba čerpat doklady nejméně ze tří různých pramenů.  
 Zpracování je rozvrženo do osmi kapitol, úvodní, teoretické a metodologické, a pěti 
kapitol věnovaných vlastnímu rozboru. Teoretická část začíná definicemi klíčových termínů 
beletrie, přímá řeč a uvozovací věta podle literatury. Podle autorova pojetí přímá řeč 
představuje strukturu zahrnující jak větu uvozovací, tak větu uvozenou, tj. jednu jednotku, v 
níž uvozovací věta je věta hlavní a přímá řeč je věta závislá. Uvozovací věta je vymezena 
dvěma kritérii, identifikuje mluvčího a obsahuje sloveso mluvení (myšlení, psaní) nebo se 
vztahuje k okolnostem komunikace nebo obojí. Dokladový materiál je čerpán z úvodních 
kapitol tří současných českých a tří současných amerických románů oceněných prestižními 
literárními cenami. Zajímavý aspekt zahrnutý do teoretické kapitoly je zmínka o příručkách 
pro autory, hojných zejména v Americe, neboť mohou vysvětlit některé vzorce registrované v 
autorových pramenech (zejména preferenci slovesa say a neužívání adverbiální modifikace). 
 Důležitou složkou autorovy metodologie je funkce odstavců, neboť tvoří hranice 
přímé řeči. V základní klasifikaci je přímá řeč členěna na uvozenou a neuvozenou. Uvozovací 
věty se dále člení na pravé a nepravé, a to na základě syntaktické struktur a interpunkce. Pravé 
uvozovací věty tvoří jednu syntaktickou jednotku, což se reflektuje v neterminální interpunkcí 
mezi uvozovací větou a přímou řečí. V přímé řeči s nepravou uvozovací větou je identifikace 
mluvčího provedena samostatnou větou, která typicky obsahuje sloveso neverbální činnosti. 
V češtině je nepravá uvozovací věta velmi řídká, kdežto v angličtině skoro srovnatelná s 
absencí věty (31: 40 dokladů). V obou jazycích je nejčastější uvozená přímá řeč s pravými 
uvozovacími větami. 
 Zkoumané syntaktické a sémantické aspekty pravých uvozovacích vět zahrnují 
syntaktickou složitost, lexikální rozmanitost uvozovacích sloves, výskyt předmětu a vokativu 
k označení adresáta a adverbiální modifikaci. Autorova klasifikace uvozovacích sloves 
vyčleňuje základní uvozovací slovesa say a ask / české protějšky, a všechna ostatní slovesa 
zařazuje do skupiny jiná slovesa. Ta jsou dále klasifikována na pravá uvozovací slovesa a 
nepravá, jejichž sémantiku autor rozčleňuje do 6 skupin (nejdůležitější je neverbální 



komunikace a činnost probíhající současně s komunikací). Na základě této klasifikace a 
textových, syntaktických a interpunkčních kritérií pak autor celkově charakterizuje uvozovací 
věty jako škálu narativ - nepravá uvozovací věta přes hranice odstavce - nepravá uvozovací 
věta - pravá uvozovací věta s nepravým uvozovacím slovesem - pravá uvozovací věta s 
pravým uvozovacím slovesem. 
 Všechny tyto zkoumané aspekty uvozovacích vět potvrzují jejich odlišný charakter v 
češtině a angličtině: zatímco češtinu charakterizuje nejen lexikální rozmanitost uvozovacích 
sloves, ale i rozmanitost prostředků odkazování na stejného mluvčího, adverbiální modifikace 
uvozovacích sloves alternující se slovesy vyjadřujícími způsob mluvení a častější užívání 
vokativů, angličtina se po všech těchto stránkách vyznačuje monotónními uvozovacími 
větami, v nichž se sloveso say jeví jako hyperonymum všech sloves dicendi a interrogandi.  
 Jakkoliv je syntaktická a sémantická klasifikace uvozovacích vět důkladná a 
vyčerpávající, není v ní jasně vymezen vztah mezi pravými uvozovacími slovesy a skupinou 
"jiná slovesa" v rámci tříčlenné klasifikace: say a ask a jiná. Jiná slovesa jsou popsána z 
hlediska výskytu (jsou uvedena všechna slovesa s dvěma a více výskyty) a z hlediska 
sémantiky nepravých uvozovacích sloves, ale vymezení pravých uvozovacích sloves ve 
skupině "jiných sloves" schází. Z předložených výkladů lze vyvodit, že jde o slovesa mluvení, 
nicméně jejich výčet (specifikace) by byl velmi potřebný. K odlišení pravých a nepravých 
uvozovacích sloves by přispěla i jejich valence, neboť zatímco pravá slovesa mluvení 
vyžadují komplementaci přímou řečí - nemohou se tedy vyskytnout v nepravé uvozovací větě 
(srov. *He said.), nepravá uvozovací slovesa, jak autor uvádí, jsou typicky intranzitivní, což je 
podmínka pro jejich samostatné užití. 
 Další zkoumané aspekty zahrnují postavení uvozovací věty vzhledem k přímé řeči a 
slovosled v uvozovací věty. Rozdíly v tomto směru mezi autorovými výsledky a výsledky 
Pípalové a Peprníka naznačují, že se charakter uvozovacích vět mění. V diachronickém 
aspektu uvozovacích vět vidí autor nosný směr dalšího výzkumu.  
 Textové téma předložené práce si vyžádalo textovou přílohu: náležitě jsou přiloženy 
celé použité texty. V budoucích studiích tohoto druhu bude užitečné propojit textovou přílohu 
s vlastním textem pomocí odkazového aparátu.  
Dotazy a poznámky k jednotlivostem: 
1. K dokladům, které autor vyloučil: které morfologické formy uvozovacích sloves byly zahrnuty, jen 
finitní nebo také nefinitní? Doklady jako ex 7 by byly vymezením slovesné formy eliminovány 
automaticky.  
2. Proč jsou rozlišené skupiny uvozovacích vět traktovány v pořadí: pravé (kap. 5), bez uvození (kap. 
6) a nepravé (kap. 7)? 
3. Co rozumí autor nejjednodušší strukturou uvozovací věty? podle comment clauses S - V: I believe? 
4. Ex 6/s.41 není sémantická implikace podle CGEL (888-889). Co je míněno sémantickou implikací 
v literatuře, na kterou autor odkazuje? Uvozovací věta ex 6 je věta neslovesná, kterou by také vyloučil 
popis morfologické formy uvozovacího slovesa. 
Chyby v jazyce a překlepy jsou zcela ojedinělé (např. v slovosledu also, s. 38, 41; interpunkce 
however, s. 22/pozn.; člen the verb → a verb s. 36/6sh; the authoritative dictionary → a, 47/1sh;  
restriktivní věty vztažná, s. 70/2s; volba lexika (s. 9 a comprehensive image); překlepy stylistic 
varient, s. 45; is than to be found, 47/2zd. 
Závěr. 
Diplomová práce Mgr. Miroslava Sedláčka je jak rozsahem, tak obsahem mimořádné splnění 
diplomového úkolu. Autor si zvolil složité textové téma, k němuž přistupoval s invencí a 
náležitou erudicí. V důkladném, v rámci zvolené metodologie vyčerpávajícím zpracování 
naznačil i směr dalšího přínosného výzkumu. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a v 
závislosti na jejím průběhu ji předběžně hodnotím až známkou výbornou. 
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