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Předložená diplomová práce je příspěvek k řešení problematiky aktuálního členění větného v 
angličtině. Práce zkoumá interakci dvou základních slovosledných principů, gramatického a 
aktuálněčlenského. Na základě staršího a současného beletristického textu autorka zkoumá slovosled a míru 
jeho uplatnění jak na rovině gramatické (tj. postavení slova ve větě signalizuje jeho syntaktickou funkci), 
tak na rovině aktuálního členění větného (AČV). Z hlediska AČV slovosledné řazení větných členů 
modifikuje jejich výpovědní dynamičnost tím, že ji zvyšuje ve směru od počátku věty k jejímu konci, tj. 
členy s nízkým stupněm výpovědní dynamičnosti většinou předcházejí před členy s vyšším stupněm 
výpovědní dynamičnosti. Obecně platí, že anglický slovosled má vzhledem k analytickému charakteru 
angličtiny především gramatickou funkci, proto lze předpokládat, že ve většině případů bude aktuální 
členění větné jakožto slovosledný princip gramatickému principu podřízen. Cílem práce je zjistit, do jaké 
míry se gramatický slovosled shoduje se základním rozložením výpovědní dynamičnosti (ZRVD) a do jaké 
míry dochází k odchylkám. Základním předpokladem je, že starší text bude vykazovat více odchylek od 
gramatického slovosledu, zatímco v současném textu budou převažovat odchylky od základního rozložení 
výpovědní dynamičnosti. 

Teoretická část velmi přehledně shrnuje teoretické poznatky o aktuálním členění větném. Autorka 
definuje jak základní pojmy AČV, tak faktory určující rozložení stupňů výpovědní dynamičnosti, tj. 
lineární řazení, sémantiku a kontextovou zapojenost / nezapojenost. V 5. a 6. kapitole jsou nastíněny čtyři 
možné typy interakce gramatického a aktuálněčlenského slovosledu: 1. případy, kdy se oba slovosledné 
principy shodují, 2. případy, kdy dochází k odchylkám od gramatického slovosledu, 3. případy, kdy 
dochází k odchylkám od ZRVD a 4. věty obsahující prostředky sloužící k dosažení ZRVD 

V praktické části autorka analyzuje celkem 441 vět, které klasifikuje do jednoho ze čtyř výše 
uvedených typů definovaných podle míry uplatnění gramatického slovosledu a principu ZRVD. 
Ukazuje se, že ve více jak polovině vět (54.6%) se oba slovosledné principy shodují. Druhým 
nejčastějším typem jsou dle analýzy případy, kdy dochází k odchylkám od ZRVD v důsledku 
gramatického slovosledu (27%); zde se nejčastěji objevuje tematický předmět v postverbální pozici. 
Další typ představují věty obsahující nejrůznější syntaktické prostředky sloužící k dosažení ZRVD: 
pasivum, existenciální a pseudovytýkací konstrukce (14.5%). Poslední, nejméně zastoupený typ tvoří 
odchylky od gramatického slovosledu motivované základním rozložením VD (3.9%). Je však otázkou, 
do jaké míry by se výsledky práce pozměnily, kdyby byla AČV funkce u všech příkladů správně 
určena (viz níže - poznámky k jednotlivostem). 

Pokud jde o apendix, zde je třeba konstatovat, že orientace v přílohách není úplně snadná. U 
rozsáhlých tabulek, které mají přesah několik stránek, by bylo vhodné, vložit záhlaví sloupců v tabulkách 
na každou stránku; takto jsou tabulky poněkud nepřehledné. Dále chybí čísla stránek v apendixu; formálně 
(typ a velikost písma) působí apendix nejednotně. Přestože jsou jednotlivé části apendixu děleny do 
menších částí (např. 7.1, 7.2), nejsou však uvedeny v obsahovém rejstříku - toto by usnadnilo orientaci 
čtenáře. V praktické části bych doporučila jednoznačnější odkazování na příklady v apendixu (např. číslo 
stránky) - zvláště v případech, kdy je nutné dohledat v apendixu kontext (např. str. 41 - př. 22). 

Poznámky k jednotlivostem: 
- v obsahovém rejstříku schází podkapitoly 5.2.1, 5.2.2 ... , 5.3.1.. .. ; od kapitoly 8 se číslování obsahu 
neshoduje s číslováním textu (posun o jednu stránku) 
- str. 14 - Sgall et al., které citujete na str. 14, chybí v bibliografii 
- str. 18 - rok vydání Chamonikolasová-Adam je 2005, nikoli 1995 
- str. 16-23 - výběr příkladů: V teoretické části bývá zvykem uvádět příklady těch autorů, o které se práce 
teoreticky opírá. Autorka často ilustruje dané jevy vlastními příklady (ne vždy zcela jednoznačnými, např. 
př. 4 na str. 18). To se týká například Firbasian Scales (4.3.1) a příkladů v 5. kapitole. 
- kapitola 4.3.1 - u příkladů na Combined Scale a Extended Presentation Scale schází připsání 
dynamických sémantických funkcí 



- str. 20 - v 5. kapitole uvádíte, že vycházíte především z článku prof. Duškové "Basic Distribution of ... ". 
Zcela zřejmě se o tuto studii opíráte v rámci rozlišování různých typů míry uplatnění daných slovosledných 
principů (viz. podkapitoly 5.1 - 5.3). V této kapitole však opomíjíte čtvrtý typ - případy, kdy dochází 
k odchylkám od základního rozložení výpovědní dynamičnosti ("Deviations from BDof CD"). Všechny 
čtyři typy, které zkoumáte v rámci analýzy, jsou následně zmíněny v další kapitole (6.l.). Není jasné, zda 
jste takto postupovala záměrně. 
- str. 22 - Co znamená zkratka "C"? V seznamu zkratek chybL Můžete ilustrovat příkladem inverzi 
s počátečním "C"?; Z jakého důvodu mluvíte o the sons při analýze př. ll? 
- str. 20-24 - Je zajímavé, že "fronting" a "inversion", jevy traktované v kapitole 5.2, jsou zároveň 
prostředky sloužící k dosažení základního rozložení výpovědní dynamičnosti (viz kapitola 5.3) 
- str. 22 - v kapitole 5.3 by bylo pro úplnost možné doplnit ještě další prostředky sloužící k dosažení 
základního rozložení výpovědní dynamičnosti - např. "tough movement" 
- str. 29 - Není mi zcela jasná Vaše poznámka o přibrání další kategorie do analýzy. Odchylky od ZRVD 
neměly původně být předmětem Vašeho zkoumání? 
- str. 39 - př. 21 - Z čeho usuzujete, že se jedná o doplněk podmětu? 
- str. 42-43 - Nezaměnila jste popis příkladů 24 a 25? "Subject complements" se vyskytují ve větě 24 ... ; 
Jak správně uvádíte, pomocí "fronting" lze vytknout jak réma, tak téma. V př. 24 mají podle Vás 
preponovaná příslovečná určení funkci rématu. Potom ale neodpovídá Vaše shrnutí kapitoly 7.2.1 na str. 
43, kdy uvádíte, že hlavní motivací pro užití "fronting" je dosažení základního rozložení výpovědní 
dynamičnosti. 

- str. 44 - Dušková (1994) - chybí v bibliografii; str. 45 - co znamená ex.RR?? 
- str.54- př. 36 - Z čeho usuzujete, že to the Dashwoods má funkci přívlastku?; př. 37 - Kdo užívá termínu 
"phrasal negation"? 
- str. 58 - př. 41 - neměl by příklad E99 začínat each ojthe women (who had been there waiting ... ), celá 
jmenná fráze má potom funkci rématu 
str. 59 - př. 43 + apendix 7.3.2 - tyto případy existenciální konstrukce s nevyjádřeným there se již objevily 
v kapitole pojednávající inverzi s počátečním adverbiálním určením; vyskytují se tedy v analýze i apendixu 
na dvou místech. Nepatří tyto případy spíše pouze do kapitole o inverzi? 
- str. 60 - př. 44 - domnívám se, že se zde nejedná o pseudo-c1eft sentence, ale o příklad substantivní věty 
vztažné ve funkci Cs; Cs jakožto prvek mající vyšší stupeň výpovědní dynamičnosti než sloveso má ve větě 
funkci rématu. 
- str. 64 - př. 47 - tuto větu by snad bylo patřičnější zařadit do podkapitoly "rhematic subject" - jde zde o 
očividnou "presentation scale", neboť obsahuje kontextově-nezapojený podmět a sloveso arrive patří mezi 
slovesa objevení se na scéně 
- str. 70 - v českém resumé se objevuje nejen řada překlepů a chyb v interpunkci, nýbrž i nesrovnalosti ve 
výsledcích práce. Zároveň zde omylem dvakrát popisujete případy s odchylkami ZRVD a opomíjíte 
odchylky od gramatického slovosledu. 
- apendix obsahuje řadu nesrovnalostí a několik nesprávně interpretovaných příkladů - např. tabulka 7.4 
příklad S 120 - both není "thematic O". 

Gramatika, spell ing 
str. 9, 48 - vynechání členu: the junction oj the diatheme; the basic distribution ... 
str. 19 - vynechání "and": jocusing construction and pseudo-cleft sentence 
str. 23 - chybí konec závorky; str. 28 - překlep extracted 
str. 29 - of-genitiv místo genitivu' s - the number oj clauses 

Závěr: 

Při hodnocení práce je nutno přihlížet k značné obtížnosti tématu. I přes vyse uvedené nedostatky 
předložená práce splnila požadavky kladené na diplomovou práci: Michaela Rubešová prokázala schopnost 
aktivně pracovat s odbornou literaturou a samostatný přístup k analýze zkoumaného materiálu. Je třeba 
ocenit i velmi dobrou úroveň angličtiny. K obhajobě ji proto doporučuji a předběžně hodnotím jako velmi 
dobrou. 

V Praze 9.9.2010 
Mgr. Gabriela Brůhová 

~~U 


