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Posudek vedoucí práce 

Aneta Jerglová se ve své diplomové práci zaměřila na průběhové tvary anglických sloves, 

jejichž užívání stále prochází značnými změnami a jejichž popis tedy stěží může být úplný a 

systematický. Autorka se proto rozhodla provést sondu v oblasti stavových sloves, která 

tradiční gramatiky popisují jako neslučitelná s průběhovými tvary, ale která se – podle 

publikovaných zdrojů – dnes začínají s průběhovými tvary používat.  

Hlavním cílem teoretické části práce je podat přehled funkcí průběhových tvarů, a to jak 

obecných funkcí spojovaných s těmito formami (aktuální průběh děje omezeného trvání, 

časové rámce), tak nově doložených užití souvisejících často s vyjadřováním subjektivních 

postojů (vyjádření emocionálních postojů, tentativní vyjádření, interpretace promluvy 

apod.). Autorka proto vychází jak z autoritativních gramatik angličtiny, tak z relevantních 

nových studií publikovaných v letech 2003-17, které se věnují různým aspektům užívání 

průběhových tvarů.  

 Analytická část práce zkoumá užívání průběhových slovesných tvarů v současné britské 

angličtině. Autorka pracuje s korpusem Spoken BNC2014; použitá data jsou tedy relativně 

homogenní jak z hlediska dialektu, tak z hlediska žánru (neformální mluvený dialogický 

jazyk). Jakkoli je práce s korpusem mluveného jazyka zajímavá a může přinést poznatky o 

inovacích v jazyce, syntaktická a funkční analýza mluveného jazyka přináší řadu úskalí, která 

autorka musela překonat (nedokončené výpovědi, překryvy mluvčích, odchylky od 

standardní syntaktické stavby věty apod.). 

 Kvantitativní část analýzy ukazuje, že mezi slovesy, jejichž finitní průběhové tvary se objevují 

v korpusu BNC2014 s nejvyšší frekvencí, nacházíme  vedle očekávaných dynamických sloves 

také slovesa stavová, o jejichž slučitelnosti s průběhovými tvary tradiční gramatiky pochybují. 

Autorka si pro detailní kvalitativní analýzu vybrala tři z těchto sloves – be, think a feel. Na 

vzorku 100 dokladů pro každé sloveso zkoumá formální charakteristiky průběhových tvarů a 

jejich funkční využití. Popis převládajících temporálních tvarů a jejich časového odkazu, 

zastoupení větných typů, negace a typů komplementů vesměs potvrdil očekávání na základě 

sekundární literatury. Zajímavé výsledky přinesl výzkum funkcí průběhových tvarů. Autorka 

poukazuje na souvislosti mezi lexikálně-gramatickou realizací ('pattern') a určitou funkcí. U 

slovesa be popisuje autorka evaluativní a interpretační funkci a ukazuje, jak tyto funkce 

souvisejí s volbou podmětu průběhové konstrukce. Typickým příkladem interpretační funkce 

může být záporná věta I'm not being funny s podmětem v první osobě singuláru; také rejstřík 

adjektiv ve jmenné části přísudku je zde omezený. Průběhové tvary slovesa think mají jednak 



funkce u těchto tvarů obvyklé (think se konstruuje jako dynamické sloveso), jednak 

specifickou funkci interpretační a funkci tentativního vyjádření. U tentativní funkce si 

autorka všímá, jak tuto interpretaci podporují další zdvořilostní a modální výrazy, které se ve 

větě objevují, a užití minulého času. Nejširší škálu funkcí nachází autorka u slovesa feel. 

Vedle obvyklých funkcí průběhových tvarů (dočasnost fyzických a duševních stavů, 

opakované stavy, dynamické užití slovesa; interpretaci často podporují příslovečná určení) 

nachází opět funkce interpretační a tentativní a identifikuje také funkcí emfatickou.  

Analýza průběhových tvarů  tří stavových sloves ukázala, jak tyto tvary nabývají nových, 

subjektivních funkcí. Za důležité zjištění pokládám také to, že tyto funkce se často spojují s 

určitými lexikálně-gramatickými 'vzorci', které se vytvářejí okolo průběhových tvarů sloves. 

Tyto 'vzorce' mohou zahrnovat převládající typ podmětu, volbu slovesného času, negaci i 

omezenou volbu lexikálního obsazení (např. volba adjektivního komplementu u slovesa be).  

Přínos práce vidím nejen v jejích závěrech, ale také v samotné analýze. Je provedena a 

zdokumentována tak detailně a pečlivě, že na ni mohou dobře navázat další práce, které by 

se chtěly podobnou problematikou zabývat. Pozornost, jakou autorka věnuje detailům, a 

pečlivost je ostatně příznačná pro celou práci. To ukazují i přílohy k práci (i když jejich 

využitelnost je omezená). 

 

Závěr 

Předložená diplomová práce zcela splnila zadání a vyhověla požadavkům kladeným na 

diplomové práce. Autorka prokázala dobrou orientaci v sekundární literatuře, schopnost 

detailně analyzovat a jasně popsat zkoumané jevy a výsledky výzkumu v závěru práce 

zobecnit. Diplomovou práci Anety Jerglové doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím 

jako výbornou až velmi dobrou. 
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