
Tato práce se v rámci teorie o aktuálním členění větném zaměřuje na prostředky realizace základního
rozložení výpovědní dynamičnosti (tedy řazení částí výpovědi na téma-přechod-réma) v anglické větě.
Na materiálu starší a současné literatury zjišťuje, jak se ve větě uplatňuje aktuální členění jakožto
slovosledný princip, který je v angličtině podřízen principu gramatického slovosledu. Cílem práce je
vysledovat vývojové tendence v míře shody mezi gramatickým slovosledem a základním rozložením
výpovědní dynamičnosti (ZRVD), tedy řazením prvků výpovědi od známých, nejméně závažných k
novým, kontextově nezapojeným, k nimž je namířena perspektiva celé věty.
Pro potřeby analýzy, která je v práci prezentována, bylo excerpováno odpovídající množství vět, ve
kterých se oba principy uplatňují do stejné míry tak, abychom získali dvě stě dokladů (po jednom stu ze
staršího i současného textu), v nichž jeden z principů převažuje. Předmětem výzkumu byly
netransformované finitní klauze, kde se gramatický slovosled shodoval se ZRVD, fakultativní
slovosledné varianty gramatického slovosledu umožňující řazení větných prvků podle jejich stupně
výpovědní dynamičnosti v těch případech, kde se gramatický slovosled od ZRVD liší, transformované
finitní klauze, a netransformované finitní klauze, v nichž byla zjištěna vyšší míra uplatnění ZRVD.
V teoretické části práce jsou nastíněny a definovány základní pojmy teorie aktuálního členění větného,
neboli funkční větné perspektivy (FSP), včetně řazení . Podrobněji jsou osvětleny hlavní factory, které
FSP věty ovlivňují, tedy lineární řazení větných čenů, jejich sémantický význam jakož a vztahy do nichž
vstupujjí s ostatními větnými členy, a vliv kontextu na přiřazování stupňů výpovědní dynamičnosti
jednotlivým členům. Dále jsou uvedeny gramatické struktury, kterými se práci zabývá v analytické části.
Po analýze syntaktické struktury a aktuálního členění byla každá z vět zařazena do jednoho ze čtyř typů
definovaných na základě toho, jak se v nich uplatňuje princip ZRVD a gramatický slovosled. První typ,
který měl ve zkoumaném vzorku nejvyšší zastoupení (54.5%) tvoří věty, kde se oba principy shodují.
Zde byl hlavním předmětem zkoumání iniciální podmět a inciální příslovené určení. 


