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Předložená disertační práce se zabývá vývojem složitosti vyjadřování v akademickém 
stylu v průběhu uplynulého století. Jde o syntaktickou studii, kde kritériem pro posuzování 
rozdílů byl počet primárních a sekundárních predikací v rámci jednoho souvětí, s následným 
podrobným členěním na věty hlavní a vedlejší. K tomuto účelu byly použity čtyři jazykové 
korpusy ze dvou vědních oborů (dva z počátku a dva z konce 20. století), z nichž každý 
obsahoval 100 souvětí. Tyto korpusy byly podrobně popsány z hlediska četnosti výskytů 
jednotlivých typů predikací a následně byly komentovány vývojové tendence v průběhu 
století v jednotlivých vědních disciplínách. 

Práce se teoreticky opírá především o tři hlavní zdroje: A Comprehensive Grammar of 
the English Language, Longman Grammar of Spoken and Written English a Mluvnice 
současné angličtiny na pozadí češtiny. Stanovená počáteční hypotéza, že současné 

vyjadřování bude jednodušší a méně osobní, vychází především z Longman Grammar, která 
je založena na studiu rozsáhlého korpusu současné angličtiny a v jednotlivých kapitolách 
podrobně popisuje rozdíly mezi čtyřmi hlavními styly, z nichž jeden tvoří akademická próza. 
Dalším zdrojem je několik delších či kratších studií, které se v minulosti analýzou 
akademického psaného textu zabývaly, ať už synchronně či diachronně. Přestože těžištěm 
práce je bezpochyby část analytická, rozsah teoretického úvodu je poněkud v disproporci k 
následujícímu textu, a asi by si zasloužil větší pozornost. Pro teoretické zakotvení práce by též 
bylo přínosné, pokud by se kapitola 2 neomezila pouze na stručný popis jednotlivých studií, 
ale pokud by byla podrobněji diskutována zjištění a závěry jednotlivých prací, a to i v 
kontextu dalších teoretických zdrojů. Podrobnější zpracování teoretických východisek by 
bývalo pravděpodobně umožnilo i stanovení komplexnější hypotézy. 

V kapitole 3 jsou popsána kritéria pro stanovení hranice souvětí a pro posuzování 
jednotlivých predikací. Konec věty je signalizován koncovými interpunkčními znaménky, 
jako je tečka, otazník, vykřičník, zatímco dvojtečka a středník jsou vnímány jako symboly 
vztahů uvnitř jednoho souvětí. Za predikaci je při analýze důsledně považována pouze 
struktura obsahující slovesný tvar (finitní nebo nefinitní). Jak autorka uvádí, v úvahu nejsou 
brány případy sémanticky obdobných struktur, které mají např. formu předložkové fráze. 
Otázkou ovšem zůstává, zda neměly být do analýzy zahrnuty jednoznačné případy elipsy 
slovesa jako v P1907-68 With regard to subconscious calculations performed after hypnosis 
is terminated the investigation is more difficult and the conc/usions to be arrived at more 
doubtful, kde se jasně jedná o dvě hlavní věty, přičemž ve druhé z nich je vynecháno sloveso 
"be N. Dále jsou popsány struktury, které jsou z analýzy vyloučeny, jako např. lexikalizované 
předložky a přídavná jména a nefinitní tvary následující po modálních slovesech. Kriterii pro 
odlišení několikanásobné predikace od parataktického spojení vět je společné pomocné a 
modální sloveso nebo společná modifikace obou sloves. Autorka ovšem neuvádí, které z 
kritérií je primární v případě, že např. pomocné sloveso je společné, ovšem modifikace sloves 
rozdílná. Z analýzy se zdá, že případy, kde alespoň jedna část společná není, jsou považovány 



za parataktické spojení vět, viz E1904-4 That contention treats our fiscal policy ol Free Trade 
as the surviving articles oj a generallaith in laissez-faire, which has lost its fórmer hold on 
popular opinion, and been discarded largelv as a maxim o{administration. E1904-19 ... is no 
less actual than the chance is serious that he may {ail to discern his {uture or present 
advantage, or lack the energy or power to secure it. 

Výzkumná část pracuje se čtyřmi jazykovými korpusy o celkové velikosti 12,5 tisíc 
slov, kde kritériem jejich rozsahu byl shodný počet souvětí - sto. Jsou zkoumány dva texty z 
oblasti psychologie, dva texty z oblasti ekonomie, přičemž časový rozdíl mezi dobou jejich 
vzniku je přibližně sto let. Oceňuji především velice detailní zpracování těchto korpusů, kdy 
autorka v samostatných kapitolách podrobně popisuje texty jednak z hlediska četnosti výskytů 
jednotlivých druhů vedlejších vět a z hlediska výskytu jednotlivých typů konfigurací v rámci 
jednoho souvětí. Vedlejší věty jsou rozděleny do čtyř základních kategorií: věty ve funkci 
větného substantiva, ve funkci adverbiale, věty modifikující podstatné jméno a věty 

komentující. Každá z těchto kategorií je poté ještě rozčleněna podle formální realizace, 
případně dalších sémantických rozdílů, a u všech kategorií jsou uvedeny odkazy na veškeré 
případy do příloh. Po popisu obou korpusů z jednoho oboru vždy následuje jejich srovnání, 
kde jsou rozdíly ve výskytech jednotlivých struktur kvantitativně zpracovány. Analýza je 
zpracována velice pečlivě a poskytuje vyčerpávající popis všech souvětí, která se v korpusech 
vyskytují. Ovšem vzhledem k tomu, že až na výjimky nejsou zjištění syntaktické analýzy v 
kapitolách 4 - 9 vztažena k předchozím studiím ani jiné lingvistické literatuře a že jde o 
kvantitativní zpracování jazykových korpusů, v rámci obhajoby bych uvítala podrobnější 
diskusi o možných příčinách podobností i rozdílů. Za poněkud problematické považuji 
absolutní formulace o vývojových tendencích v komplexnosti vyjadřování, aniž by byl brán v 
úvahu individuální styl autora, či další možné vlivy. Např. porovnávání výskytu finitních a 
nefinitních vedlejších vět v jednotlivých syntaktických funkcích může být do značné míry 
důsledkem specifického idiolektu a analýza textů jiných autorů by mohla přinést odlišné 
výsledky. Stejně tak je třeba uvažovat o faktorech ovlivňujících rozdíl ve vývoji užití 
paratakticky spojených vět vedlejších: vzrůst v textech psychologických (s. 70) a pokles v 
textech ekonomických (s. 132); či v případě poměru mezi četností infinitivu a předmětné věty 
s "that" ve funkci větného substantiva. 

Za základní literaturu pro klasifikaci jednotlivých syntaktických typů vět si autorka dle 
odkazů v textu zvolila A Comprehensive Grammar of the English Language a Longman 
Grammar of Spoken and Written English. V některých případech by bylo vhodné doplnit je 
podrobnějším vymezením chápání jednotlivých termínů autorkou a podrobnější popis 
jednotlivých podtypů. Za zvážení by například stálo rozčlenit případy postmodifikace 
podstatného jména nefinitním slovesem do dvou podskupin (postmodifikace participiem a 
postmodifikace gerundiem po předložce) a tyto zkoumat odděleně, neboť jejich charakter je 
odlišný. 

Kapitola lOje příkladem zdařilé diskuse o kvantitativních zjištěních z výzkumné části. 
Autorka zde charakterizuje vývojové tendence v jednotlivých aspektech komplexity 
vyjadřování. Ze závěrů vyplývá, že věty v obou vědních oblastech jsou v dnešní době 
jednoznačně kratší, klesá počet vět v souvětí a je patrná tendence k nefinitnímu vyjadřování. 
V podkapitolách 10.1 - 10.3 jsou souhrnně popsány výskyty jednotlivých syntaktických typů 
vedlejších vět. Zajímalo by mě, zda se autorka zamýšlela nad rozdíly mezi korpusy zvolených 
vědních disciplín a nad možnými důvody jejich odlišností. Pokud jde o výskyt konfigurací 
souvětí, vzhledem k obrovské rozmanitosti jednotlivých typů nebylo možné jednotící 
tendence vysledovat. 



Po formální stránce (z hlediska rozsahu, struktury i jazykové úrovně akademického 
textu) práce splňuje kritéria pro disertační práci, i když je zřejmé, že nejsou využity všechny 
zdroje ze seznamu literatury. Použití symbolů ve schématech je obecně jasné a přehledné, jen 
v některých případech může být pro čtenáře matoucí, jako např. zkratka Mf, u které je v 
přehledu uvedeno, že je použita tehdy, když se jedná o komentující větu na úrovni věty 
hlavní, ovšem ve schématech je použita i v případech, kdy se jedná o předmět, nebo 
postmodifikaci podstatného jména (P2005-77, P2005-88). Orientaci v přílohách by značně 
usnadnilo označení příslušného korpusu v záhlaví, neboť věty jsou pouze číslovány a čtenář 
se musí opětovně vracet, aby zjistil, do kterého korpusu věta patří. Totéž je možné říci o 
čtyřech kapitolách popisujících jednotlivé korpusy, kde jsou sice uvedeny zkratky korpusu u 
označení jednotlivých vět, ovšem orientaci komplikuje skutečnost, že všechny kapitoly mají 
identický formát včetně formulací. 

Autorka ve své práci prokázala schopnost detailní syntaktické analýzy pomeme 
rozsáhlého jazykového korpusu a v závěrečné kapitole uspořádala předchozí kvantitativní 
zjištění do komplexního shrnutí a popisu vývoje. Proto mohu závěrem konstatovat, že práce 
splňuje požadavky kladené na disertační práce, a doporučit ji k obhajobě. 

V Pardubicích 15. června 2009 

~Ifm! 
PhDr. Sárka Ježková, Ph.D. 
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