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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky (cca 100-200 slov) 
Silné stránky práce:  
Teoretická část dokazuje, že se autorka v tématu velmi dobře zorientovala a dokázala přehledně popsat 
funkce a užití průběhového času včetně méně prototypických funkcí, vč. funkce subjektivizační, která je 
zásadní pro další analýzu. Autorka se věnuje jak základnímu významu průběhových forem, tak i vztahu 
k sémantice slovesa, a nevyhýbá se ani popisu kategorie slovesného aspektu.  
Praktická část je potom přínosná jak počátečním kvantitativním výzkumem, který zjišťuje, že 
v mluveném jazyce nejsou progresívní formy stavových sloves výjimkou, a přináší přehled nejčastějších 
sloves v průběhovém tvaru v současné mluvené angličtině, tak hlavně následnou velmi podrobnou 
analýzou tří vybraných sloves. Analýza je ve všech případech formální i funkční. Z hlediska formy si 
autorka všímá obecných systematických znaků (např. použití času nebo druhu komplementace), i 
preferencí konkrétních sloves pro konkrétní strukturní vzorce (např. I’m not being funny). Kromě velmi 
podrobně zpracované analýzy je silnou stránkou práce i kvalitní interpretace výsledků. Za poznámku 
stojí i to, že autorka popisuje data z mluveného korpusu, což přináší mnohá úskalí spojená se specifiky 
mluveného korpusu. 
 
Slabé stránky práce: 
V některých částech práce chybí rozsáhlejší exemplifikace jevu. To se týká např. popisu slovesa feel 
vyjadřujícího „active perception“ na str. 62 (ale obecně by více příkladů v textu myslím neuškodilo). 
Apendix neobsahuje všech 300 analyzovaných vět, takže není přístup ke všem analyzovaným datům. 
Závěr opět poměrně podrobně shrnuje data získaná analýzou, čímž působí poněkud roztříštěně a 
nevyniká vlastní syntéza obsažená až v posledních dvou odstavcích závěru. Tato finální část by myslím 
měla být jádrem (a většinou textu) závěru. 
 
Otázky k obhajobě a náměty do diskuze: 
K excerpci: proč má dotaz k vyhledávání průběhových tvarů slovesa be (jak je popsáno na str. 41) formu 
obsahující rozpětí {0,1} mezi pomocným slovesem be a sponovým slovesem be, zatímco dalších dvou 
sloves (str. 42) je toto rozpětí {0,2}? Proč autorka používala k vyhledávání adjektivní komplementace 
struktury be + being seznam kolokátů (popsáno na str. 48) a ne rovnou sekvenci s adjektivem na konci 
zadanou jako CQP dotaz? 
Byla některá z odhalených funkcí průběhových tvarů stavových sloves nečekaná (zejména v souvislosti 
s hypotézou prezentovanou v úvodní kapitole)? 
 
Další poznámky: 
Ve třetí kapitole chybí odkaz na BNCweb (je správně uveden ve Zdrojích, ale i zde by byl vhodný, protože 
se popisuje podrobná práce v tomto rozhraní) 
Domnívám se, že příklad 2a do vzorku nepatří, protože se nejedná o průběhový čas. 
 
Navržená klasifikace: 

☒ výborně   ☐ velmi dobře   ☐ dobře   ☐ neprospěl/a 
 
Místo, datum a podpis oponenta:  
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