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Stručná charakteristika práce  
Bakalářská práce zkoumá užití průběhových forem slovesa have v korpusu mluvené angličtiny 
Spoken BNC2014. Cílem práce je na vybraných 100 příkladech prozkoumat, za jakých okolností se 
průběhové tvary slovesa have v současné angličtině vyskytují. Autorka zkoumá vybrané gramatické 
znaky (negace, přítomnost modálního slovesa, slovesná forma a časová reference) a sémantiku těchto 
průběhových vazeb. Analýza ukazuje, že sloveso have lze v průběhových formách většinou 
interpretovat jako více či méně dynamické. Nejzajímavějším výsledkem práce je vztah sémantiky a 
časové reference. Zatímco v příkladech, ve kterých have vyjadřuje stav, odkazuje často průběhová 
forma do přítomnosti nebo budoucnosti, v případě dynamického užití téhož slovesa je významněji 
zastoupen odkaz do minulosti (a tedy i minulá průběhová forma).   
 
Slovní vyjádření, komentáře a připomínky  
Silné stránky práce:  
Autorka vhodně zvolila metodu, především při zkoumání vztahu mezi formální stránkou, časovou 
referencí a sémantikou slovesa. Práce vychází z Römer a do určité míry replikuje její postup. Odlišné 
výsledky analýzy z hlediska časové reference naznačují, že by bylo vhodné vývoj užití průběhových 
forem slovesa have v posledních desetiletích prozkoumat i na větším vzorku.  
Práce je pečlivě zpracována, co se týče jazyka, a obsahuje málo tiskových chyb. 
 
 
Slabé stránky práce:  
Základním nedostatkem práce je podle mého názoru absence hlubšího vysvětlení cíle práce. Už v úvodu 
chybí diskuze nad důvody, proč se do analýzy průběhových forem vlastně autorka pouští. V úvodu je 
pouze stanoven obecný cíl „to determine the functions of the progressive forms of the verb have“, ale 
zcela chybí motivace ke tomuto určování funkcí. Výzkumné otázky představené dále v tomto úvodu také 
nejsou zasazeny do žádného kontextu (ani v následující teoretické části). Proč se např. třetí výzkumná 
otázka zaměřuje na negaci a intenční modalitu? V teoretické části tato témata zpracována nejsou a ani 
ve vlastní práci není vysvětlen důvod.  
Teoretická kapitola pracuje natolik rozsáhle s citacemi, že se místy stává špatně čitelnou a bylo by 
vhodnější zvolit spíše parafrázi.  
Kapitola 3 je poněkud chaotická: nejprve je diskutována metoda analýzy, dále materiál a ve třetí části 
metoda získávání vzorku. Logická součást popisu analýzy vzorku se objevuje i na začátku kapitoly 4. Bylo 
by přehlednější postupovat chronologicky (materiál, korpusový dotaz, popis provedení analýzy, ideálně 
také zopakování výzkumných otázek). 
V praktické části je provedena analýza zkoumaných aspektů a je předložena frekvence různých tříd 
z hlediska formy, reference i funkce, avšak ani v závěru není zhodnocení výsledků, jen opět zopakované 
výsledky klasifikace vzorku. Absence vlastní diskuze výsledků je, domnívám se, důsledkem 
nedostatečného úvodního definování cílů práce.  
 
Poznámky:  
str. 8: „The verb have is classified by Quirk et al. (1985: 129) as a primary one“: substituce části 
víceslovného termínu je nezvyklá. 
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V rámci podkategorií (např. oddíly 4.6.1 a 4.6.2) jsou výsledky udávány v procentech, kdy celek není 
zkoumaná kategorie, ale celý vzorek, což je nestandardní a hůře přehledné. 
 
Termín verbonominal není pro popis sémantiky slovesa have příliš vhodný, protože se pojí s predikací, 
kde implikuje její dvě části, tj. sloveso a substativum. Pro funkci samotného slovesa by se více hodilo 
adjektivum  empty nebo případně copular. 
 
Otázky k obhajobě a náměty do diskuze: 
Co nám o průběhových formách slovesa have říká prezence/absence intenční modality, případně 
negace? Lze tyto znaky nějak vztáhnout k významu průběhového tvaru?  
 
Jak jste si definovala rozdíl mezi hraničními kategoriemi S2 a D2? 
 
Navržená klasifikace: 

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


