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 Bodové hodnocení 

Hloubka přístupu k tématu, schopnost stanovit a naplnit cíle práce   (7 b) 6 

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 24 
 
Hodnocení: výborně: 21-25 b., velmi dobře: 16-20 b., dobře: 11-15 b. 
 
Celkové hodnocení: práci doporučuji k obhajobě 
  
 
Komentář: 
Předložená bakalářská práce zkoumá funkce anglických a japonských konstrukcí se slovesy pohybu come a 
kuru ve spojení s dalším slovesným tvarem (come V-ing / to V, V-te kuru). Vhodně zvolený konstrukčně-
gramatický teoretický rámec práce, kde je celý zkoumaný víceslovný výraz chápán jako jedna konstrukce 
(spojení komplexní formy a jejího významu), autorovi umožňuje dobře postihnout rozdíly ve fungování 
těchto konstrukcí: zatímco v anglické konstrukci come V-ing jde vedle vidové modifikace převážně o 
vyjádření způsobu pohybu, odpovídající japonská konstrukce V-te kuru umožňuje mluvčímu, aby 
specifikoval výsledek děje, a je tak primárně prostředkem vidové modifikace. Vyšší míru shody mezi oběma 
jazyky nalézá autor u anglických konstrukcí s infinitivem come to V a jim odpovídajících konstrukcí 
japonských: zdá se, že obě konstrukce s přeneseným významem slovesa come / kuru přitahují především 
slovesa myšlení. 
Práce je logicky uspořádána a výsledky jsou prezentovány kromě detailního přesného popisu také 
v přehledných tabulkách. Vedle odpovědí na základní výzkumné otázky přináší práce i řadu dalších dílčích 
poznatků, které by bylo zajímavé dále zkoumat (např. postřeh týkající se výskytu sloves vyjadřujících 
určitou naléhavost v konstrukci come V-ing, str. 46). 
Celkově se podle mého názoru jedná o výbornou práci. Autor prokázal schopnost dobře se zorientovat 
v náročné sekundární literatuře (počet a úroveň použitých zdrojů přesahují požadavky kladené běžně na 
bakalářské práce), formulovat jasně východiska a celkový teoretický rámec práce. Vlastní výzkum je dobře 
promyšlený; na základě korpusových dat podává autor detailní popis zkoumaných konstrukcí a v závěru 
práce svoje poznatky z analýzy zobecňuje a užívání konstrukcí se slovesy come  a kuru zdařile porovnává. 
Na práci kolegy Sedláčka by mohl dobře navázat další výzkum v některé z oblastí, o nichž se autor v závěru 
zmiňuje. 
 
Poznámky k jednotlivostem: 
o Str. 16: k definici katenativní konstrukce: The term 'catenative' reflects the fact that this construction is 

recursive (repeatable), so that we can have a chain, or concatenation, of verbs followed by non-finite 
complements, (Huddleston, R. D. & Pullum, G. K. 2002. The Cambridge Grammar of the English Language. 



                             

 

 

 

 

 

 

p. 65) – konstrukci se slovesem come je skutečně možné označit jako katenativní, protože následující 
lexikální sloveso je v nefinitním tvaru (participium nebo infinitiv). 

o Str. 18, v Tabulce 1 a podobně ve všech následujících tabulkách, které shrnují význam sledovaných 
konstrukcí, by bylo vhodné, např. v prvním sloupci, uvést, že slovesa označují pohyb (např. physical 
movement).  

o V souladu s empirickým zaměřením konstrukční gramatiky čerpá práce materiál z korpusů současné 
angličtiny a japonštiny. Při práci s korpusem InterCorp by bylo vhodnější sestavit subkorpus tak, aby 
obsahoval jen anglické originální texty a výsledky tak nemohly být nijak ovlivněny překladem (např. na 
str. 20 je př. 8 z překladu Kafkovy Proměny, diskutabilní je také zařazení anglických příkladů z Press 
Europe, u nichž není známo, jaký je jazyk originálu, př. 7). 

o Proč byla jako kritérium výběru kolokátů zvolena frekvence v dané konstrukci? Relativně vysoká 
frekvence některých sloves může být dána jejich celkovou frekvencí v korpusu. Bylo by proto vhodné 
zvážit výběr kolokátů na základě jejich statistické významnosti (např. v konstrukci come V-ing 
podporuje výběr kolokátů na základě skóre logDice pozorování, že ke konstrukci jsou přitahována 
slovesa vyjadřující naléhavost nebo rychlost; mezi 10 nejvýznamnějšími kolokáty se objeví slovesné 
tvary hurrying a charging). 

o Prostorové a přenesené významy konstrukce V-te kuru nejsou formálně rozlišeny. Jak je autor odlišil 
při hledání kolokací? Je možné využít sémantiku druhého komponentu konstrukce? Podobný problém 
představují anglické konstrukce s infinitivem (vyloučení účelového infinitivu). 

 
o Obecnější poznámka k popisu anglických konstrukcí se slovesem come: u každé konstrukce je vždy 

třeba popsat jak její vnější, tak vnitřní vlastnosti. Vnitřní vlastnosti jsou vlastnosti jednotlivých složek 
konstrukce. U konstrukcí come + V-ing / to V platí pro každé ze sloves uvnitř konstrukce jiná omezení 
(constraints). Omezení v kategorii slovesného rodu (str. 20, 30) se tak týká jen slovesa come, které 
pasivum netvoří, ale ne nefinitního slovesa; omezení v osobě a způsobu se může týkat jen finitiního 
come. Zdá se, že u come se neuplatňují žádná omezení v kategorii času, ale jak je to s časem u 
infinitivního komplementu (came to have looked?). Podobně u tranzitivity (str. 39)  platí, že slovesa 
come a kuru jsou intranzitivní (tj. vnitřní vlastnost konstrukce), ale navenek celá konstrukce 
intranzitivní být nemusí. Vnitřní vlastnosti konstrukce zahrnují také sémantické třídy lexikálních 
jednotek, které tvoří její komponenty (tedy zde např. sémantiku sloves v konstrukci s přeneseným 
významem). Zároveň by mezi popis vnitřních vlastností konstrukce bylo možné zahrnout skutečnost, 
že infinitiv je v konstrukci s přeneseným (vidovým) významem obligatorním komponentem 
konstrukce, zatímco adverbiální účelový infinitiv je fakultativní. 

 
o Úplné drobnosti: myslím, že intranzitivní pour (str. 35) lze považovat za sloveso pohybu (‚to flow 

quickly in a continuous stream‘); be je v příkladech 36 a 37 (str. 41) pomocné sloveso (ne spona); 
všechna produktivní slovesa v konstrukci come to V (str. 41) jsou skutečně tranzitivní, jen pass 
v idiomatickém spojení come to pass je intranzitivní. 

 
Otázky k obhajobě: 
o Co pokládá autor za nejvýznamnější rozdíly mezi anglickými a japonskými konstrukcemi se slovesy 

come  a kuru?  
o Proč je v tabulce na str. 48 u ‚verbs of perception‘ uvedeno v závorce ‚possible constructions: come to 

be heard‘? Jsou slovesa smyslového vnímání v této konstrukci doložena v korpusu? 
o V čem spočívají výhody konstrukčně gramatického přístupu ke kontrastivnímu zkoumání víceslovných 

jednotek v angličtině a v japonštině? 
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