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Posudek diplomové práce 

Předložená diplomová práce zkoumá interakci dvou základních slovosledných 
principů, principu gramatického a aktuálněčlenského. Prvý z těchto principů je v angličtině 
v důsledku jejího analytického charakteru primární, avšak druhému principu se obecně přičítá 
univerzální platnost. Platí tedy i v angličtin,ě, míra jeho uplatnění je však omezena primární 
funkcí principu gramatického. Autorka předložené studie zkoumá působení těchto dvou 
principů z hlediska vývojových tendencí v rozmezí téměř dvou set let. Jako výzkumný 
materiál jí slouží beletristický text z počátku 19. století a beletristický text současný. Základní 
zkoumaná jednotka je finitní věta, která na této syntaktické rovině tvoří nejvyšší distribuční 
pole výpovědní dynamičnosti. Slovosled všech finitních klauzí autorka zkoumá z hlediska 
řazení větných členů podle gramatické struktury, tj. S - V - slovesná komplementace - Adv, 
a základního rozložení výpovědní dynamičnosti, tj. sledu téma - přechod - réma (the 
principle of end focus). Výzkumný materiál je rozdělen na věty bez transformací a věty 
s transformacemi, jimiž se dociluje základního rozložení výpovědní dynamičnosti (ZRVD): 
věty s pasivem, existenciální konstrukcí a pseudovytýkací konstrukce. Ve skupině vět bez 
transformací autorka zkoumá shodu mezi gramatickým principem a ZRVD, odchylky od 
gramatického slovosledu motivované základním rozložením VD a odchylky od ZRVD 
v důsledku gramatického slovosledu; ve větách transformovaných vliv příslušné transformace 
na řazení větných prvků podle ZRVD, přičemž registruje i odchylky od tohoto řazení. 

Takto koncipovaná studie vyžaduje důkladnou znalost větné syntaxe a neméně 
důkladnou znalost teorie informační struktury (aktuálního členění větného, AČV). 
Syntaktický aspekt nebylo třeba teoreticky popisovat, neboť je víceméně samozřejmý, 
nicméně ve vlastním rozboru se vyskytují některá pochybení s důsledky i pro rozbor 
akuálněčlenský. Pokud jde o autorčin výklad teorie AČV, zahrnuje všechny relevantní složky 
a tvoří dobré východisko pro vlastní rozbor. Aplikace teoretických poznatků na analýzu 
jazykového materiálu však mnohdy není přímočará, neboť z tří faktorů určujících AČV 
strukturu v psaném jazyce, kontextová ne/zapojenost, sémantická struktura a linearita 
(slovosled), první dva zahrnují řadu rysů, v případě kontextu tvořících celou škálu, které je 
třeba u všech větných prvků zvažovat. Adekvátní analýza AČV struktury tedy vyžaduje 
značné zkušenosti, a pochybení v některých případech aktuálněčlenského rozboru obecně 
nelze na úrovni diplomové práci považovat za rozhodující nedostatek. 

Vlastní text předložené studie je doplněn dvěma přílohami, z nichž první tabeluje věty 
podle jednotlivých skupin, druhá oba vzorky jako souvislé texty. První skupinu v příloze 1 
tvoří nejpočetnější typ zahrnující věty, v nichž je mezi gramatickým slovosledem a ZRVD 
shoda. Skupinu však lze identifikovat jen podle řazení (v textu se o ní pojednává v oddílu 7.1 
a stejné číslování má v příloze (7.1 S a 7.1 E), protože nemá záhlavní. Druhou skupinu v této 
příloze tvoří věty s odchylkami od gramatického slovosledu: iniciální postavením 
postverbálního členu, přesuny v gramatickém řazení postverbálních členů a inverzí podmětu a 
slovesa po počátečním příslovečném určenÍ. Zpracování této skupiny je téměř bezchybné. 
Stejně dobře je zpracována největší skupina transformovaných vět, klauze s pasivem. Ve 
zpracování skupiny existenciálních vět s there jsou však některé případy, které do skupiny 
nepatří ajejichž zařazení je důsledkem chybné analýzy syntaktické. Jsou to jednak vzorce S-



v-es (S104 [patří do skupiny odchylek od ZRVD, neboť iniciální podmět má funkci rématu]) 
a S-V-Adv (EI06), a dále věty s počátečním příslovečným určením a inverzí V - S (S17, S18, 
E1, E143, E199), zcela identické s případy inverze náležitě zařazenými do skupiny odchylek 
od gramatického slovosledu, což značně mění kvantitativní údaje. Tabulka 7.3.2, s. 56, uvádí 
celkový počet 12, z toho však více než polovina nejsou existenciální konstrukce. Třetí 
zahrnutá transformovaná věta, pseudovytýkací konstrukce, se vyskytla jen jednou. Poslední 
část přílohy 1 obsahuje seznam vět s odchylkami od ZRVD, tvořících druhou nejpočetněji 
zastoupenou skupin~ (27%, tabulka 1, s. 32). Toto procento však obsahuje některé případy 
s chybně určenou ACV strukturou. V teoretické části autorka sice zmiňuje častou heterogenní 
skladbu aktuálněčlenských funkcí, u nichž je třeba určit, zda převládají složky zapojené či 
nezapojené, avšak v rozboru připisuje skoro automaticky heterogenním postverbálním členům 
obsahujících jednu zapojenou složku funkci tématu (E112, E157, E165? [větný předmět], 
E179, E180, E195). V textuje takový případ interpretován správně (E31-31, s. 63). Podobně 
je chybně určena tematická funkce v případech vypojení postverbá1ních členů z kontextové 
závislosti v důsledku kontrastu či selekce (S 1 06, S 116, Sll 7, S 118 [postverbální člen Cs, 
nikoliv O], S120, S130, S131, S132, S143). Tyto případy rovněž pozměňují uváděné 
kvantitativní údaje. Najdeme však i případy složité AČV struktury, které autorka interpretuje 
správně (s. 53-55 příklady 36/S112, 37/E91, 38/El13, 39/E191 (tento příklad v tabulce pasiv 
schází, je uveden jen v příloze 2). 
Poznámky k jednotlivostem 
Jak se dospělo k číselným údajům: 441 - údaj na s. 34; na s. 28 počet vět z textu S 321, z textu E 494; 
materiál tvoří 100 vět textu S a 100 vět text E; vyskytuj e se ještě počet 221. 
Dohledávání kontextu k příkladům v tabulkách přílohy I v souvislém textu v příloze 2 je ztíženo tím, 
že je v některých případech číslování posunuto, např. S67 je v příloze 2 S64, E 100 je v příloze 2 E93, 
E 15 je v příloze 2 E 14, S7 je v příloze 2 S4, aj. 
s. 13 Odkaz na Mathesia v textuje 1992:122 (zřejmě odkaz na Firbase), v literatuře je Mathesius 
1975; podobně v textu Quirk et al. 1985, v literatuře jen Studenťs Grammar ojthe English Language, 
1995 (sic, pod autorstvím Quirk, R. et al. ) (S. Greenbaum & R. Quirk, A Student 's Grammar ... ). 
7.1.S - S37 The prospect in front was more extensive je řazeno jako elipsa; podobně S 188 řazené 
k elipse je určení způsobu (she turned her eyes towards Elinor ... with an earnestness) 
V příkladech obsahujících dvě, popř. tři příslovečná určení měla být připsána AČV funkce každému 
zvláště, neboť se múže lišit (S 16, S63,), jindy je stejná (S 182) 
s. 24 zdůvodnění zařazení wh-cIeft a nikoliv it-cIeft není správné: obě vytýkací konstrukce mají 
v podkladové struktuře jednu propozici ztvárněnou jednou klauzí, rozdíl je pouze v ZRVP 
s. 26, chybí poznámka pod čarou 16, totéž na s. 34, poznámka 19 
Jazyk má v celku dobrou úroveň, nejčastěji se vyskytují chyby v členech (absence určitého nebo 
neurčitého členu (19/4sh, 26/4sh, 27/11sh, 28/2zd, 57/2zd aj.); s. 38/5zd the letter>the lalter, 25/4-5zd 
a position '" what signalizes; 46/5sh, 49/3sh singular occurrences >single aj. s. 48 She had born him -
v tomto významu je pravopis borne 
s. 53 autorčin český překlad dokládající správné určení AČV struktury S67 obsahuje lexikální chybu, 
která činí význam věty málo smysluplným: a present oj game "dar v podobě hry" 
Závěr 

Pozitiva předložené práce spočívají ve výkladu teoretické problematiky a v použité 
metodologii. Nesprávnou interpretaci AČV struktury někter)'ch dokladů lze na úrovni 
diplomové práce očekávat, neboť vyplývá z obtížnosti a komplexnosti zkoumaného jevu. Na 
této úrovni závažnější pochybení v rozboru syntaktickém jsou málo četná, velká většina 
dokladůje interpretována správně. Diplomovou práci Michaely Rubešové doporučuji 
k obhajobě a předběžně ji hodnotím známkou velmi dobrou. 
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