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Bakalářská práce Jany Gábrišové zkoumá postavení předmětů ditranzitivních sloves 
„bring“ a „teach“ a jeho souvislost s realizační formou a částečně stupněm výpovědní 
dynamičnosti obou nominálních komplementů. Jsou to slovesa, u kterých nepřímý předmět 
alternuje s předmětem předložkovým. Objevují se tedy ve dvou syntaktických vzorcích – v 
bezpředložkovém SVOiOd nebo předložkovém SVOdOprep. Autorka zkoumá faktory 
ovlivňující řazení předmětů, přičemž vychází z předpokladu, že zásadní roli budou mít dva 
faktory, tj. princip „end-weight“ a „end-focus“.  

Teoretická část práce se podrobně zabývá vymezením ditranzitivních  sloves v 
hlavních akademických gramatikách. Následuje popis realizačních forem přímého a 
nepřímého předmětu a jejich sémantických rolí. Dále se autorka věnuje popisu faktory mající 
vliv na pořadí předmětů a možnosti pasivizace ditranzitivních konstrukcí.  

Práce je metodologicky založena na získání 120 příkladů ditranzitivní konstrukce 
pomocí Britského národního korpusu, 60 příkladů slovesa bring a 60 příkladů slovesa teach. 
Příklady byly získány z BNC; jde o slovesa v aktivu s ditranzitivním doplněním, kdy předmět  
je realizován nevětně. Obě slovesa jsou zkoumána samostatně, v závěru (kap. 5) autorka 
výsledky obou sloves sumarizuje. 

 Analýza slovesa „bring“ ukázala, že se bring vyskytuje celkem ve třech vzorcích 
SVOiOd, SVOdOprep a SVOprepOd., přičemž v případech, kdy oba předměty jsou realizovány 
substantivy převažuje vzorec předložkový. Naopak v případech, kdy je Oi/Oprep realizován 
zájmenem a Od substantivem, převažuje jednoznačně vzorec SVOiOd. Autorčina analýza tedy 
potvrzuje, že při hodnocení řazení předmětů je třeba brát v úvahu realizaci obou předmětů 
(substantivní a zájmennou)a SVOprepOd. Dále přinesla analýza zajímavé zjištění, že „bring“ se 
vyskytuje se třemi předložkami to, for a upon, přičemž každá předložka implikuje jiný 
význam. To uvozuje skutečného recipienta, for zamýšleného recipienta a upon vyjadřuje 
nežádoucí účinek (podmět bývá neživotný). Sloveso „teach“ se vyskytuje ve třech vzorcích 
SVOiOd, SVOdOprep a SVOiOprep (teach sb about sth). U bezpředložkového vzorce SVOiOd, 
který jednoznačně převažuje (75%), autorka zmiňuje zajímavou skutečnost, že se v tomto 
případě jedná o úspěšný transfer zasaženého předmětu recipientovi, což dokazuje i překlad 
„naučit”.   Naopak u SVOdOprep jde o transfer neúspěšný (překlad pomocí nedokonavého 
tvaru slovesa „učit”).  
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Další zajímavé postřehy se týkají životnosti podmětu. Ukazuje se totiž, že poměrně 
často se tato ditranzitivní slovesa vyskytují i s neživým podmětem, což je v rozporu s tradičně 
uváděnou sémantickou strukturou ditranzitivní konstrukce (agent-recipient-patient). 

Co se týče faktorů ovlivňující pořadí obou předmětů, analýza potvrdila, že hlavní roli 
v řazení předmětů mají dva zmíněné faktory „end-weight“ a „end-focus“. 

 
 
 

Závěr: Jak vyplývá z výše uvedeného, práce Jany Gábrišové splňuje požadavky kladené na 
bakalářskou práci. K obhajobě ji proto doporučuji a předběžně hodnotím jako výbornou až velmi 
dobrou. 
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