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posudek oponenta

Bakalářská práce Jany Gábrišové se zabývá problematikou pořadí přímého a nepřímého 

předmětu u vybraných ditranzitivních sloves. Autorka se zaměřuje na zkoumání sloves bring

a teach, jež mezi ditranzitivy patří mezi méně frekventovaná. Větné vzorce obou sloves 

alternují mezi předmětem přímým a nepřímým (SVOdOi) a přímým a předložkovým 

(SVOdOprep, případně SVOprepOd). Mezi hlavní faktory ovlivňující pořadí přímého a 

nepřímého předmětu, na které se práce zaměřuje, patří zejména:

a) realizace předmětů z hlediska větněčlenské příslušnosti a životnosti jejich řídícího 

členu (tj. zda se jedná o jmennou frázi, jejímž řídícím členem je podstatné jméno či 

zájmeno a zda toto jméno či zájmeno odkazuje k životné nebo neživotné entitě)

b) komplexnost a délka jmenné fráze, jež předmět realizuje (tzv. princip end-weight)

c) míra tématičnosti či rématičnosti této fráze (tzv. princip end-focus).

V první, teoretické části práce se autorka nejprve věnuje třem základním okruhům. Prvním 

jsou obecné otázky valence a komplementace, druhým je přehled způsobů realizace větných 

předmětů, typy větných vzorců a problematika pasivizace a třetím je klasifikace 

ditranzitivních konstrukcí z hlediska významového. V pořadí předmětů zohledňuje autorka 

roli aktuálního větného členění, jež se projevuje tendencí obsazovat koncové pozice ve větě 

členy, jež z hlediska jazykové komunikace nesou novou či jinak podstatnou informaci.

Praktická část práce je věnována rozboru 120 příkladů ditranzitivních konstrukcí 

excerpovaných z korpusu BNC (po šedesáti od obou zkoumaných sloves). Z analýzy byly 

vyřazeny případy pasivních konstrukcí, konstrukcí s větným předmětem či příklady, v nichž 

některé ze sloves figurovalo jako součást idiomatické struktury nebo frázového slovesa. 

Sloveso bring se vyskytovalo ve více než polovině zkoumaných dokladů ve vzorci 

SVOdOprep, méně často pak ve vzorci SVOiOd (45%); příklady se vzorcem SVOprepOd 

byly pouze ojedinělé. Případy, v nichž nepřímý předmět předcházel přímému, byly většinou 

omezeny na věty, v nichž byl nepřímý předmět realizován zájmenem, vzorec SVOdOprep se 

naopak nejčastěji vyskytoval u dokladů, v nichž byly oba předměty realizovány jmennou frází, 

jejímž řídícím členem bylo podstatné jméno. Výsledky rozboru tak potvrdily výchozí 

předpoklad o působení principů end-focus a end-weight na pořadí obou předmětů. U slovesa 

teach naopak převládal vzorec SVOiOd (75% příkladů). Tento rozdíl může být vysvětlen 

vlivem větného vzorce na vidovost slovesa – zatímco věty SVOOiOd bývají spojeny

s významem dokonavým, vzorec SVOdOprep spíše signalizuje interpretaci nedokonavou.



Předložená práce zpracovává komplexní a zajímavé téma; způsob prezentace získaných 

poznatků však bohužel není vždy plně adekvátní. Jazyk práce oslabují relativně časté chyby 

ve členech a interpunkci a ne zcela šťastná volba některých konstrukcí, jež se projevuje 

v nepřesnosti některých formulací a negativně tak ovlivňuje plynulost argumentace.

K práci bych ráda vznesla následující dotazy:

- Na str. 16 autorka uvádí, že Biber považuje princip end-focus a end-weight u předmětů 

realizovaných zájmeny za irelevantní. Mají v takovýchto případech obě zájmena vždy 

stejnou informační hodnotu? Nemůžeme z komunikativního hlediska považovat jedno 

z nich za informačně přínosnější/důležitější? Existuje kupř. nějaký výraznější rozdíl 

mezi větou Give me that a Give that to me?

- Co je míněno formulací something like „illocutionary force“ (str. 19)?

- Setkala se v sekundární literatuře autorka i s jinými slovesy typu teach, jejichž větný 

vzorec má vliv na vidovovost slovesa?

Závěr:

I přes jisté výše zmíněné nedostatky splňuje bakalářská práce Jany Gábrišové požadavky na 

tento typ práce kladené. Doporučuji ji proto k obhajobě a předběžně hodnotím známkou velmi 

dobrou.
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