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Obsah práce. Předmětem předkládané diplomové práce je kontrastivní analýza uvozovacích 

sloves k přímé řeči v angličtině a ve francouzštině, a to na základě paralelního korpusu 

InterCorp. Kvantitativní část práce zkoumá lexikální variabilitu tohoto typu sloves, jednak 

určením relativní frekvence jednotlivých typů sloves, jednak výpočtem t/t ratio. Kontrastivní 

aspekt je pak přítomen nejen v kvalitativní analýze, rozsahem méně významné, ale 

i v analýzách kvantitativních (systematické porovnávání překladových a nepřekladových 

textů). Základní hypotéza vychází z předpokladu, že rozdíly ve stylistické normě určující 

variabilitu sloves v (interponovaných a postponovaných) uvozovacích větách mohou způsobit 

vyšší míru explicitace při překladu z jazyka s nižší mírou variability uvozovacích sloves do 

jazyka s variabilnějšími uvozovacími slovesy. Práci doplňuje přehledný seznam tabulek 

a grafů.  

Formální aspekty práce. Práce je přehledně členěna a strukturována; autorka ústrojně využívá 

pro zvýšení koherence textu vnitřní odkazy a přechody mezi jednotlivými kapitolami jsou 

plynulé. Bibliografické zdroje využité v práci jsou dostatečné a pokrývají oba zkoumané 

jazyky. Autorka systematicky používá odkazování pomocí autora a roku, pouze u odkazu na 

Martinková (2014) je odkaz uveden v poznámce pod čarou. Na str. 22 je uveden chybně rok 

vydání díla – místo Fónagy (1968) má být (1986). Odkazy ibid. a op. cit. by neměly překračovat 

hranici strany.  

Text je psán kultivovanou francouzštinou a jasně a přehledně; jazykové chyby a překlepy 

nejsou příliš časté, ale někdy se kumulují – např. na str. 20 répartir, il est doutable, na str. 28 

d’une façon suivante, bien que le verbe … est dire, verbe déclaratif pure, etc. Lemma querie na 

str. 54 pravděpodobně mělo být query?  

Hodnocení obsahu práce a náměty k diskusi. V teoretické části své práce je autorka schopna 

jasně a výstižně shrnout obsah zdrojů, které využívá; někde ale postrádám větší důraz na syntézu 

těchto zdrojů – jejich vzájemné porovnání a propojení (např. na str. 21 Corness 2010 a Levin 

1993). Na str. 32 je uvedeno nejasné vyjádření – la traduction du verbe said est beaucoup plus 

variées [sic!] en tchèque qu’en anglais“ – pravděpodobně bylo míněno les équivalents du verbe 

said sont beaucoup très variés ? Citace z Nádvorníková (2017) na str. 33 je neúplná, protože 

neuvádí, o jaký zdrojový a o jaký cílový jazyk se jedná.  



Pokud jde o korpusovou analýzu, autorka je schopna využívat regulárních výrazů 

v korpusovém manažeru KonText a aplikuje zásady výzkumu na paralelních korpusech (např. 

systematicky bere v úvahu směr překladu, složení korpusu a zejm. jeho rozsah, např. na str. 53). 

Na str. 35 je nepřesné vyjádření – v korpusu InterCorp zaujímá beletrie pouze malou část 

z celku.  

Autorka je schopna zaujmout kritický postoj k dosavadním studiím – např. na str. 37 zpřesnila 

procentuální zastoupení dvaceti nejčastějších uvozovacích sloves (ve srovnání s Nádvorníková 

2017). Vizualizace výsledků je velmi přehledná, autorka využívá např. barevného pozadí buněk 

pro usnadnění interpretace tabulky. Někde ale komentáře k tabulkám chybí (např. na str. 38 

k tabulce 2 nebo na str. 41-42) a je škoda, že se autorka častěji nepouští do interpretace 

předložených výsledků, např. u shrnutí výsledků kapitoly 2.1.1 na str. 46. Této interpretace je 

ale autorka schopna, jak ukazuje např. komentář k tabulce 8 na str. 50 nebo komentář k příkladu 

(28) na str. 63. 

Několik poznámek a podnětů k diskuzi: 

1. na str. 39 je v souvislosti v nižším výskytem say v překladových textech uveden jako 

možný důvod: on essaie de diversifier ses équivalents en anglais. Není ale tato nižší fq 

způsobena spíš interferencí s francouzštinou, kde je fq dire nižší než say? 

2. jaké jsou možné příčiny tak výjimečně vysoké frekvence reply v překladech fr-en? 

(str. 39) 

3. na str. 45 je uvedeno, že nízká frekvence tell v překladových textech může být 

způsobena interferencí. Je možné toto tvrzení rozvést? 

4. proč jsou slovesa vyjadřující postoj/záměr mluvčího nebo neobsahující sém mluvení 

málo častá? (viz str. 47) Jaká jsou v obou jazycích nejčastější slovesa tohoto typu? Na 

str. 60 je uvedeno, že les verbes de l’attitude / but du locuteur ne sont représentés dans 

aucun type de textes analysés; je tím míněno, že se nedostala mezi zkoumaných dvacet 

nejčastějších sloves, nebo že se ve zkoumaných korpusech v uvozovacích větách vůbec 

nevyskytují? 

5. bylo by možné stručně vyjádřit dva hlavní výstupy z provedeného výzkumu? 

 

Navzdory výše uvedeným výhradám považuji předkládanou diplomovou práci za velmi 

zdařilou, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 

 

V Praze dne 25. 1. 2018     PhDr. Olga Nádvorníková, PhD. 

 

 


