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Předložená bakalářská práce zkoumá vliv modifikace na počitatelnost podstatných 
jmen. Autorka se zaměřuje na tři substantiva, která se objevují v počitatelném i 
nepočitatelném užití - difference, interest a language. 

Teoretická část velice přehledně shrnuje poznatky týkající se gramatické kategorie 
počitatelnosti. Podkapitoly 2.1 – 2.3 se zabývají jednotlivými druhy podstatných jmen 
z hlediska počitatelnosti – počitatelným, nepočitatelným a těm, kteří se vyskytují v některých 
významech jako počitatelná a v jiných nepočitatelná. V kapitole 2.4 je věnována pozornost 
sémantické klasifikaci adjektiv na deskriptory a klasifikátory (dle Bibera et al. 1999)

Práce je metodologicky založena na získání 150 příkladů pomocí Britského národního 
korpusu, pro každé substantivum autorka excerpovala 50 dokladů.

Empirická část je rozdělena do tří podkapitol, ve kterých jsou jednotlivá substantiva 
analyzována zvlášť. Analýza každého substantiva náležitě začíná výčtem jednotlivých 
významů, základních i idiomatických. Následně jsou doklady klasifikovány z hlediska 
počitatelného a nepočitatelného užití; dále je určeno, zda je kromě premodifikace přítomna i 
postmodifikace a v neposlední řadě je určena syntaktická funkce dané substantivní fráze.  
V případě difference je do analýzy zahrnuta i sémantická klasifikace na deskriptory a 
klasifikátory. Analýza nicméně ukázala, že sémantika adjektiva na počitatelnost vliv nemá, 
proto se autorka u zbývajících dvou adjektiv sémantikou adjektiv již nezabývá. 

Při zkoumání poměru mezi počitatelným a nepočitatelným užití se ukazuje, že mezi 
difference, interest a language existují velké rozdíly. Zatímco u difference jednoznačně 
převažovalo počitatelné užití (ve 48 případech), v případě language a interest tomu bylo
přesně naopak: u language nepočitatelné užití převládalo v 38 a u interest v 29 případech.
Patřičná pozornost je věnována syntaktickým konstrukcím/ funkcím, v nichž se dané 
substantivum vyskytuje. Ukázalo se, že některé syntaktické konstrukce preferují počitatelné 
užití (např. difference v existenciální konstrukci nebo po make). Pokud se substantivum v 
určité syntaktické funkci vyskytovalo opakovaně v počitatelném nebo nepočitatelném užití, 
provedla autorka dodatečnou excerpci s cílem danou tendenci prověřit. 

Autorka dospěla k závěru, že vliv premodifikace na počitatelnost se u jednotlivých 
substantiv liší. Náležitě poukazuje na důležitou roli sémantiky substantiv. Ukazuje se totiž, že 
premodifikace má na počitatelnost větší vliv u substantiv, u nichž je rozdíl v počitatelném 
nebo nepočitatelném užití minimální – tak jak tomu bylo v případě difference (rozdíl X 
rozdílnost). U substantiv interest a language se vliv premodifikace na počitatelnost 
neprokázal. Zdá se, že klíčovou roli zde hraje sémantika substantiv, jinými slovy jednotlivé 
významy jsou reflektovány v počitatelném nebo nepočitatelném užití. Na závěr autorka 
konstatuje, že při hodnocení vlivu premodifikace na počitatelnost je třeba posuzovat každé 
substantivum zvlášť, nelze tedy učinit všeobecně platné závěry. 

Poznámky k jednotlivostem:
s. 23 – z analýzy vyplývá, že difference se po slovese make chová počitatlně. Nicméně pokud 
by se před difference vyskytl kvantifikátor, substantivum se bude chovat nepočitatelně (např. 
it makes little difference, it doesn’t make much difference). Zdá se tedy, že s modifikací se 



difference chová počitatelně, s kvantifikátorem nepočitatelně. Bylo by zajímavé provést 
dodatečnou excerpci. 
s. 45 – „the presence of postmodification” – neměla jste na mysli spíše „premodification”?

Závěr: 
Předložená práce splnila požadavky kladené na bakalářskou práci: Markéta Hradécká
prokázala schopnost nejen aktivně pracovat s odbornou literaturou, ale i samostatný přístup k 
analýze zkoumaného materiálu. K obhajobě práci doporučuji a předběžně hodnotím jako 
výbornou.
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