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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky 
 
Silné stránky práce: 
Předložená bakalářská práce se věnuje tématu průběhových slovesných tvarů slovesa have. Autorka 
zvolila korpus mluvené angličtiny, což přesvědčivě zdůvodňuje – z dosavadních výzkumů průběhových 
tvarů plyne, že se nejčastěji vyskytují v konverzaci. Východiskem jsou poznatky z dřívějších výzkumů 
průběhových tvarů sloves, především studie Römer. Přínos práce vidím právě v replikaci dřívějších studií 
a ověření jejich výsledků, jež se zde povětšinou potvrzují, ale některé poznatky jsou nové (např. zde 
zkoumaná data ukazují na odlišné frekvenční zastoupení jednotlivých časových odkazů než u Römer). 
 
Slabé stránky práce: 
Práce trpí občasnou vágností, nepřesnostmi a nejasnými formulacemi, a zejména pak nevhodným 
uplatněním citací (promítám do hodnocení grafické a formální úpravy). Podrobněji níže: 
 
nepřesnosti 
Není vždy zřejmé, které pasáže se vztahují ke kterým podtypům slovesa have. Např. v podkapitole 2.1.2 
se neříká, zda se vztahuje pouze k lexikálnímu have. 
Neúplný popis metodologie – zohledňuji v otázkách níže. 
O kondicionálových průb. tvarech se mluví jako o časech (s. 23, 32); v př. (7.) people are also having to 
book time off work se o modálním having to hovoří jako o stavovém slovese. 
Některé pojmy, s nimiž se pracuje, by měly být vysvětleny: indeterminate time reference (od Römer); 
temporal categories (s. 22); general time reference (24). 
 
formulace 
Dosti časté vágní, obtížně srozumitelné formulace – značím do pdf verze práce a vybírám např.: 

 10. větný fragment; zavádějící popis př. 6 
 13. nekoherentní pasáž: po citaci o přítomných a budoucích průběhových tvarech je autorka 

nekomentuje, místo toho se věnuje tvarům minulým 
 18. citace “it is a sign that they…“ – není jasné, k čemu odkazuje 
 21. “future reference is not in line with…“ – frekvenční zastoupení jednotlivých referencí mi není 

jasné – možná by pomohla stručná tabulka 
 21. “the rest of the numbers are much lower than they usually are” – nejasný význam usually 
 22. “the abovementioned reinterpretation” – o reinterpretaci se předtím nemluví 

 
citace 
Zejména v teoretické kapitole jsou některé dlouhé pasáže z větší části tvořeny izolovanými doslovnými 
citacemi, které autorka nekomentuje, pouze kompiluje poznatky ze sekundární literatury. Ač jsou tyto 
citace korektně ozdrojovány, výsledný text je nekoherentní a působí nepůvodním dojmem. Důrazně 
bych doporučila více pracovat s parafrází. 
Na str. 20 je uveden název publikace – působí to zvláštně  vzhledem k tomu, že tatáž publikace byla 
předtím mnohokrát citována. 
Ne vždy je adekvátně použito zkratky ibid. Chybí hranaté závorky tam, kde autorka v citaci pozměňuje či 
přidává slovo. 
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odkazy k literatuře 
Chybí odkazy na str. 15 (Leech) a 27 (Römer – “another research she mentions“). 
Některá tvrzení nejsou podložena odkazem k literatuře: 

 22: “changes in use are likely to be manifested in spoken language and a less formal setting at 
first” 

 23: “… they belong among the rare tense forms in general. Past perfect progressive forms are 
not present at all; these are also generally rare.“ 

 24: “…the speakers opt for the present progressive, which makes the plan seem more certain, as 
if it were already underway. The usage of going to in reference to the future is based on the same 
principle.” 

 
formální úprava 
Korpusové příklady jsou často uváděny poměrně daleko za pasáží, která se k nim vztahuje – ztěžuje to 
čtení. Jejich formátování je nejednotné (1-2 sloupce), a místy proto nepřehledné. K diskusi je i jejich 
nechronologické číslování, které není v práci zdůvodněno. 
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Otázky k obhajobě a náměty do diskuze: 
1. Jak jste postupovala při kategorizaci příkladů z hlediska časového odkazu? 

 
2. V résumé se píše, že „bylo u každého z výsledků stanoveno, zda je having vnímáno dynamicky, či 

jako stavové“ (s. 47) – na základě jakých kritérií? Jak byly vymezeny přechodové kategorie mezi 
stavovým a dynamickým použitím slovesa, S2 a D2? 

 
3. Na str. 11 uvádíte, že “duration is distinctive for single events, whereas limited duration is 

distinctive for states and habits (Quirk et al., 1985: 198)” s odkazem na př. 11-14 – mohla byste 
to blíže vysvětlit, klidně na jiných příkladech? Není mi jasný rozdíl mezi duration a limited 
duration. 

 
4. s. 23: “the most typical tense (71%) […] is the present progressive. This is unsurprising, for the 

result is in line with the progressive aspect’s preference for happenings in progress”  
tím se podle mě nevysvětluje, proč není překvapivé, že převažuje přítomný čas průběhový; tato 
preference se týká všech průběhových tvarů, nebo ne? 

 
5. př. (7.) and obviously people are also having to book time off work klasifikujete jako "long-time 

happening in the present" – zvažovala jste také, jakou roli zde má odkaz k opakovanému ději?  
 

6. Zmiňujete have to jako příklad stavového have (s. 26 – př. 7, též 28 – př. 14). Na str. 29 jsou ale 
modální slovesa uvedena jako zvláštní kategorie vedle lexikálních. Chápete tedy stavová slovesa 
jako nadřazenou nebo průřezovou kategorii, která jde napříč dělením na modální X lexikální? 

 
7. s. 30: podle jakých kritérií jste klasifikovala přísudky jako verbonominální? Podle Duškové a kol. 

(13.23) by to byly konstrukce typu have a smoke/drink/try. Váš příklad have a party je ale jiný – 
party není odvozeno od slovesa. 

 
8. s. 31: „zdravotní“ sémantická kategorie – bylo by možné ji ještě dále rozdělit? srov. př. 

(15.) all those little anxieties that you were having a 
(23.) I’m having the hysterectomy 

 
9. Jak jste dospěla k názvu kategorie „decision“ (např. 11. I'm not having any of that)? 
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Další poznámky: 
(nemusíme komentovat, jen návrhy) 
Sekci 2.2.4 The progressive as an aspectual phenomenon rather than a tense by možná bylo lépe 
zařadit již na začátek přehledové podkapitoly 2.2, vzhledem k její obecnější povaze – předchozí části 
jsou naopak úžeji zaměřené. 
Naopak 2.6.1 by možná lépe zapadla k dřívější části, kde se detailně referuje o výsledcích studie Römer. 
 
V teoretické kapitole by dobře posloužilo doplnit slovní popisy výsledků studií, distribucí jednotlivých 
tvarů apod. i o tabulkové přehledy (např. na str. 14). 
 
4.5 “semantic functions” – zde analyzujete výskyty z funkčně-syntaktického pohledu – možná by bylo 
výstižnější nazvat to třeba “functional categories“?; a následně v 4.5.1 “semantic categories“ – tato část 
se skutečně zabývá sémantikou sloves. 
 
Navržená klasifikace: 
 
☐ výborně   ☐ velmi dobře   ☒ dobře   ☐ neprospěl/a 
 
 
Místo, datum a podpis oponenta:  
 
V Praze, 25. srpna 2020 
Denisa Šebestová 


