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Posudek vedoucího bakalářské práce 
 
Jméno a příjmení: Mgr. Martin Sedláček 
Studijní obor:  Japonská studia 
 Název práce:  Come and kuru: A contrastive analysis of selected verbal constructions 

in English and Japanese  
Vedoucí práce:  Mgr. Petra Kanasugi, Ph.D. 
 

 Bodové hodnocení 

Hloubka přístupu k tématu, schopnost stanovit a naplnit cíle práce   (7 b) 5 

Logická stavba práce       (6 b) 6 

Práce s literaturou včetně citací (5 b) 5 

Stylistická úroveň (4 b) 4 

Úprava práce (text, tabulky, obrazová příloha)  (3 b) 3 

CELKEM 23 
 
Hodnocení: výborně: 21-25 b., velmi dobře: 16-20 b., dobře: 11-15 b. 
 
Celkové hodnocení: výborně, práci doporučuji k obhajobě 
 

Předložená práce je kontrastivní studie japonského slovesa kuru a jeho anglického protějšku come, 
a především konstrukcí, které tato slovesa obsahují V-te kuru a come V-ing, come to-infinitive.  Řešitel 
úspěšně a s přesvědčivými závěry srovnává jednak možné způsoby užití sloves a jejich konstrukcí, jednak 
na základě korpusového šetření analyzuje četnost jednotlivých užití.  

Práce je přehledně a logicky strukturovaná, teoretická část předkládá a shrnuje teoretická 
východiska, jimiž jsou předpoklady a principy konstrukční gramatiky, především Konstrukční gramatiky 
Adele Goldbergové. Popisuje a srovnává kuru a come coby plnovýznamová slovesa a konstrukce, ve 
kterých se objevují, nejprve v jejich fyzickém a následně ve figurativním užití. Praktická část prezentuje 
výsledky korpusového průzkumu, které na rozdíl od téměř identického významu plnovýznamových sloves 
a možností užití jednotlivých konstrukcí, vykazují rozdíly, které řešitel přesvědčivě vysvětluje 
specifickými vlastnostmi anglických sloves pohybu (Talmy: verb framed language) a japonských sloves 
obecně (Kageyama: boundedness difference). 

Práce je vypracována pečlivě a systematicky a přináší extrémně zajímavé postřehy. V jednotlivých 
částech bych ocenila jasnější formulaci vlastního postoje k uváděným faktům.  

 
Otázka k obhajobě: 
V práci vztahujete rozdíly v tendencích uplatnění jednotlivých užití srovnávaných konstrukcí 
k typologickým specifikům obou jazyků. Popisované konstrukce jsou v obou jazycích členy širších skupin 
konstrukcí V + V-ing, V-infinitiv, respektive Vte +V. Myslíte si, že mezi těmito konstrukcemi by bylo možné 
hledat takové, u nichž se projeví typologická specifika obou jazyků podobně jako ve sledovaných 
případech?  
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