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Posudek vedoucí práce 

Klára Pajmová ve své diplomové práci porovnává zastoupení a charakteristické rysy 
gerundiálních a participiálních –ing-ových polovětných vazeb v mluveném (přednáška) a 
psaném (písemné práce pokročilých studentů) odborném textu z oblasti humanitních věd. 
Materiál čerpá práce ze dvou korpusů současné akademické angličtiny – BASE a BAWE.  

Práce předpokládala rozdíly ve frekvenci sledovaných nefinitních vět v psaném a mluveném 
odborném textu, sledovala lexikální rozdíly, vnitřní strukturu a syntaktické funkce 
gerundiálních a participiálních konstrukcí. Bylo použito dvou typů metod: korpusově 
založená globální studie zmapovala výskyt gerundiálních a participiálních konstrukcí 
v příslušných subkorpusech obou korpusů a 100 souvětí obsahujících zkoumané konstrukce 
z každého subkorpusu bylo potom podrobeno detailní analýze. Tento přístup umožnil autorce 
ukázat rozdíly v užívání gerundií a participií v psaném a mluveném odborném monologu. Na 
druhé straně, u takto široce pojaté práce je obtížné popsat v rozsahu diplomové práce všechna 
zjištění a porovnat všechny relevantní parametry zkoumaných konstrukcí. Některé další 
otázky (hlavně pokud jde o funkce gerundiálních a participiálních vět), které diplomová práce 
otevírá, tak už nemohly být zpracovány.  

Práce přináší v obou typech analýzy některá zajímavá dílčí zjištění, např. poměrně vysoké 
zastoupení sloves speaking a looking v psaných textech, které souvisí hlavně u prvního z nich 
s jeho funkcí disjunktu nebo subjunktu; absence spojek mezi nejvýznamnějšími levými 
kolokacemi –ing-ových tvarů a jejich malé zastoupení v detailním vzorku participií 
v mluvených textech související zřejmě se sémantickými rolemi participiálních adverbiálních 
konstrukcí. Nejzajímavější jsou ale podle mne výsledky porovnání sledovaných konstrukcí v 
obou typech textů (str.71-77): gerundiální a participiální konstrukce jsou frekventovanější 
v mluvených textech, ale po lexikální stránce jsou zde uniformní a jejich přísudek tvoří často 
slovesa, která nejsou typická jen pro odborný jazyk, gerundia se objevují často jako součást 
širších (předložkových) vazeb jako komplement sloves nebo adjektiv, participia převážně 
v postmodifikační funkci; pro psaný text jsou příznačné adverbiální participiální věty, které 
jsou uvozeny spojovacími výrazy častěji než v přednáškách, tyto věty se navíc v psaných 
textech objevují častěji v iniciální pozici, která s sebou přináší větší nároky na porozumění 
(identifikace podmětu a sémantického vztahu k větě řídící), také gerundia se v psaném textu 
objevují častěji ve funkci příslovečného určení nebo postmodifikátoru. 

V práci zůstaly některé chyby: konstrukce the English speaking world (str. 40), language 
teaching/learning (str. 42), nebo finitní going to (str. 60) mezi zkoumané konstrukce nepatří; 



popis tabulky 6 (str. 41) neodpovídá údajům v tabulce; absolutní konstrukci (str. 54) by bylo 
lépe definovat na základě odlišnosti podmětu, nikoli agenta; v grafu 6 (str. 73) zmizela funkce 
doplňku předmětu (viz. graf 2, str. 49); obecnější problém představuje volba mezi statisticky 
významnými nebo frekventovanými kolokacemi. 

Jako vedoucí práce bych chtěla ocenit to, jak se autorka zorientovala v  mluveném textu a 
osvojila si technické dovednosti nutné pro práci s použitými korpusy. Slabší stránkou práce je 
orientace ve větším množství dat a problémy při jejich interpretaci (hlavně v makro-analýze).  

Práce byla průběžně konzultována, nemám proto nyní žádné dotazy. 

 

 

Závěr 

Práce Kláry Pajmové podle mého názoru splňuje požadavky kladené na diplomové práce. 
Doporučuji ji k obhajobě a předběžně hodnotím jako velmi dobrou. 
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