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Anna Bucci předložila originální a zajímavou diplomovou práci na kontrastivní téma: rozhodla 

se porovnat konstrukce s kategoriálním slovesem v angličtině a v italštině, a to zejména 

s ohledem na různé motivace, které k užití těchto konstrukcí vedou. Hlavní přínos této práce 

tkví především v tom, že kromě aspektuálních motivací, tj. potřeby vyjádřit semelfaktivní, 

perfektivní aspekt, odhalila diplomantka také syntaktické motivace, jako jsou různé možnosti 

modifikace větných členů. Tyto motivace pak doložila na dostatečně velkém vzorku 

zajímavých dat. Lze tak hned na začátku říci, že diplomová práce Bc. Anny-Marie Bucci 

bezesporu patří k těm nemnoha skvělým textům, které nejenže splňují základní požadavky, ale 

také je viditelně překračují. K naprosté dokonalosti pak této práci schází jen několik formálních 

„nedotažeností“, ke kterým se v závěru posudku vyjádřím. Nejprve však stručné shrnutí 

struktury a obsahu. 

 Práce je úsporně rozdělena do čtyř kapitol. První přináší základní definice a 

terminologii, jakož i shrnutí různých pojetí pojmu kategoriální sloveso. Jelikož zde 

diplomantka pracuje s několika tradicemi (anglosaskou, francouzskou i italskou), je takové 

shrnutí potřebné (ale také obtížné). Ve druhé kapitole se na základě studií věnovaných 

anglickým konstrukcím zamýšlí nad celou škálou motivací, které k užití těchto konstrukcí 

vedou. Jak už jsem naznačoval, vedle aspektuálních důvodů, které byly koneckonců v popředí 

české lingvistiky odnepaměti, se Anna Bucci detailně zabývá syntaktickou motivací. Ukazuje, 

že užití konstrukcí s kategoriálním slovesem může ovlivňovat potřeba modifikovat či rozvíjet 

větné členy, potřeba upozadit či odstranit předmět, nutnost pasivizace či požadavky AČV. 

Ačkoli jde pouze o tendence, které nejsou deterministické povahy, doložila pak diplomantka ve 

třetí kapitole – na základě frekvenčních dat – že jde o tendence velice silné a průkazné (jako 

příklad může posloužit skvělá analýza na s. 69-70). Čtvrtá kapitola je pak precizním 

kontrastivním pohledem na angličtinu a italštinu, kde se Anna Bucci zamýšlí nad určitými 

rozdíly mezi oběma jazyky. Netřeba dodávat, že práci pak uzavírá koncizní a perfektně sepsané 

résumé v angličtině a v italštině, seznamy tabulek, grafů a bibliografie.  

 K práci mám několik dotazů či návrhů k diskusi, ale také jednu zásadní připomínku. 

Zcela nečekaně a překvapivě se v textu – v podstatě kontinuálně – objevují dvě či tři slova 

souvisle spojená v jeden celek; vypadá to jako systematická chyba textového editoru a kladu si 

proto otázku, zda nebylo možné toto formální pochybení v závěrečné korektuře odstranit (sám 

jsem na to poukazoval v revizích předběžných verzí jednotlivých kapitol). 

 Dále pak několik dotazů. 

 1) Na s. 19 píše diplomantka o tom, že La Fauci a Mirto „se věnují vysvětlení jevu dvojí 

analýzy optikou relační gramatiky.“ Tady by bylo dobré trochu ozřejmit, co tato věta znamená. 

 2) Na s. 28 je omylem zmíněna funkce předmětu místo podmětu. 

 3) Na s. 38 v pozn. 114 se uvádí, že v angličtině atelická slovesa vůbec nemají 

perfektivní tvary (a odkaz je na příliš velký stránkový rozsah 32-57 u Hamplové 1994, což 

nedává dobrý smysl, neboť s. 32-55 je u Hamplové 1994 věnována imperfektu, od s. 55 pak 

passatu remotu). Ovšem i bez ohledu na referenci k Hamplové je takové tvrzení pochybné. 

V MSA (Dušková a kol. 1994, s. 211-212) je diskuse o telických a atelických slovesech trochu 

jiná. 

 4) Na s. 55 s odkazem na korpus ISDT (Italian Stanford Dependency Treebank) je 

uveden počet slov 298. Velikost korpusu je však kolem 200 tis. slov. 



 5) Na s. 55 a 56 se možná zbytečně opakuje stejná pasáž o implementaci UD do českého 

rozhraní KonTextu (o kterou se zasloužil dr. Jelínek).  

 6) Na s. 56 „prototipicky“ místo „prototypicky“. 

 7) Na s. 72 je omylem uvedena „syntetická“ motivace místo „syntaktické“. 

 

Tolik tedy k této velmi zdařilé práci, jejíž kvalitu jen mírně snižuje nešťastná formální závada 

s dělením slov. Diplomovou práci Bc. Anny-Marie Bucci jednoznačně k obhajobě doporučuji 

a hodnotím ji jako výbornou. 

 

V Praze dne 31. 5. 2018 

 

doc. Pavel Štichauer, Ph.D. 

vedoucí diplomové práce 


