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Stručná charakteristika práce (vyplňuje vedoucí, cca 100-200 slov)
Předložená práce sleduje adjektiva available a responsible (obě se vyskytují v postpozici bez doplnění)
v rámci substantivní fráze s cílem porovnat případné rozdíly v jejich užití před a za řídícím jménem.
Materiál je založen na 500 výskytech každého adjektiva v psané složce BNC, z nichž třetina představuje
detailněji sledované užití modifikační (154 a 147). V analýze jsou příklady rozděleny podle postavení
před (30%) nebo za (70%) řídícím jménem, dále na jednoduché/ vícečetné či modifikované přívlastky.
V rámci každé skupiny se pak detailně registruje úroveň začlenění do fráze, adverbiální modifikace
adjektiva, superlativy a kvantifikátory a u rozvitých adjektiv i předložky doplnění, modifikovaná
substantiva a typ reference.
Autorka identifikuje některé rozdíly mezi oběma adjektivy a také mezi pozicemi: např. převaha
jednoduchých adjektiv v prepozici je výraznější u responsible (available je v 1/3 případů modifikováno,
např. currently nebo syntetickým superlativem), vliv další postmodifikace vedlejší větou nebo PP u
available, vyšší zastoupení nerozvitých adjektiv v postpozici v případě available (cca 1/3), či poměrně
výrazný vzorec „the quantitative noun of N available“, který poukazuje na nutnost zabývat se při studiu
pozice kvantifikátory obecně. Zajímavým výsledkem je také zjevná souvislost mezi determinací NPs a
pozicí adjektiva.
Slovní vyjádření, komentáře a připomínky (cca 100-200 slov)
Silné stránky práce:
Za silnou stránkou práce považuji systematický a konzistentní popis, který umožňuje srovnání užití
obou adjektiv a odhalení specifických rozdílů (např. the total amount of water available). Orientaci
v dílčích výsledcích usnadňuje i sumarizující přehled na konci každé analytické kapitoly. Oceňuji také
střízlivý popis ilustrace rozdílů v ne/explicitní přítomnosti předpokládaného doplnění adjektiva
v postpozici v předchozím textu.
Slabé stránky práce:
Dle mého soudu není zjevně uvedeno, co autorka v případě available očekává od dělení modifikovaných
substantiv na konkrétní a abstraktní.
Otázky k obhajobě a náměty do diskuze:
1. Proč autorka volí v českém názvu termín atributivní?
2. Existují i u available paralely k responsible officer (str. 64)?

Další poznámky:
Formátování: tabulky a název tabulky str. 47-48, str. 54, 59
Pozn. 6, str. 54 the remaining adverb(ial)s
Navržená klasifikace:
☒ výborně ☒ velmi dobře ☐ dobře ☐ neprospěl/a
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