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Diplomová práce Barbory Bartekové je příspěvek k řešení problematiky finitních
průběhových slovesných tvarů v angličtině. Cílem práce bylo zjistit, do jaké míry je užití 
průběhových tvarů sloves v odborném textu mluveném (univerzitní přednášky) a psaném 
(písemné práce pokročilých studentů) stylově podmíněné a jaký vliv mohou mít na jejich užití 
rozdíly mezi mluveným a psaným typem textu. 

V teoretické části autorka nejdříve shrnuje poznatky a popisuje užití, významy a 
funkce finitních průběhových tvarů, přičemž se opírá nejen o tradiční gramatiky, ale 
především o Leeche a dále o novější příspěvky zabývající se problematikou průběhových 
tvarů (Römerová, Kranichová).  Empirická část je založena na analýze 100  příkladů finitních 
průběhových tvarů z jazyka mluveného (získaných pomocí korpusu BASE) a 100  příkladů 
finitních průběhových tvarů z jazyka psaného (získaných pomocí korpusu BAWE). Při
analýze se autorka zaměřila na tři hlavní aspekty – formální, funkční a textový. Výsledky 
analýzy jsou nejprve diskutovány zvlášť pro mluvený a psaný jazyk, v závěrečné kapitole  
jsou výsledky náležitě shrnuty a porovnány. Na všech rovinách analýzy je zcela zjevná 
autorčina důkladnost a preciznost při práci s doklady, autorka prokázala výbornou schopnost 
morfo-syntaktického popisu průběhových forem i celých vět, ve kterých se tyto tvary 
vyskytují (pozornost byla mimo jiné věnována i typu a sémantické roli podmětu a výskytu 
adverbiální modifikace). Zajímavá zjištění přinesla analýza textových funkcí. Ukazuje se, že 
v odborném monologu jednoznačně převládá funkce informační. Kromě této základní funkce 
hraje v mluveném textu velmi důležiotu roli funkce interaktivní. K dalším zajímavým 
poznatkům patří analýza sekundárních funkcí průběhových tvarů. Kromě funkcí popsaných 
již Römerovou autorka zavádí novou kategorii, kterou charakterizuje jako „interpretační“. 

Celkově se tedy autorce podařilo potvrdit výchozí předkpoklad, že užití finitních 
průběhových tvarů je ovlivněno nejen vlastnostmi verbální fráze a věty, ale také textovou 
funkcí  a typem věty. Nutno ocenit, že výsledky jsou velice přehledným způsobem shrnuty 
v závěrečné kapitole. Práce má velmi vysokou úroveň i po stránce jazykové (vyskytly se 
ojedinělé chyby v užití členu, např. str. 12-13 during the course of time; u citace se tečky píší 
až za konec závorky – např. str. 17, 18; is built na str. 21; str. 37 – chybný odkaz na kapitolu 
(cf. Section 7 – nikoli 6).

Poznámky k jednotlivostem:
1. str. 21-22 – mohla by autorka blíže vysvětlit, jak chápe rozdíl mezi významem „repetition 

of events of limited duration“ a „persistent or continous activity“? Bylo by možné zařadit 
př. Whenever I pass the house the dog’s barking i pod „persistent or continous activity“?
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2. Na str. 41 uvádíte, že se průběhový tvar vyskytl celkem ve 13% případů v pasivu. 
V následující kapitole popisujete typy podmětu z hlediska (ne)životnosti, přičemž ve 28% 
se jednalo o podmět neživotný. Brala jste při posuzování (ne)životnosti podmětu v potaz i 
slovesný rod? V případě pasíva byl podmět nejspíš vždy neživotný, což mohlo poněkud 
zkreslit výsledky. Připadalo by mi vhodnější (ne)životnost podmětu zkoumat pouze u 
aktivních vět. To dále souvisí s určením sémantických rolí podmětu (str. 46), neboť u 
pasivních vět bývá podmět vždy zasaženým účastníkem.

3. Str. 52-53 - jak vyplývá z analýzy, hodnocení textových funkcí se ukázalo být velmi 
obtížné. Uvádíte, že při určování textové funkce bylo nutné zohlednit širší kontext. Jak 
široký kontext jste analyzovala? Měl podle Vás na určení funkce vliv předchozí kontext 
nebo spíše užití konkrétních „indikátorů“ v rámci věty (např. will, adverbium perhaps
aj.)?

4. Při hodnocení adverbiální modifikace by bylo přesnější uvádět rozdělení na tři podtypy –
adjunkty, disjunkty a konjukty. O adjunktech mluvíte jako o „adverbials“, disjunkty 
nazýváte „sentence adverbials“ (k větným modifikátorům se přitom řadí jak diskunkty tak 
konjunkty).  

5. str. 50-51 – V tabulce 9 jsou určeny centrální funkce průběhových forem, očekávala bych, 
že následně budou u všech příkladů určeny funkce sekundární. V tabulce 10 jsou však 
určeny sekundární funkce pouze u 61 příkladů, mohla byste tento svůj postup vysvětlit?

6. str. 63 – Proč jsou př. 82 a 83 určeny jako „non-continuous“? Nebylo by možné chápat je 
jako continuous? Existuje nějaké jasné vymezení pojmů „continuous“ vs. „non-
continuous“? Definuje tyto pojmy Römerová a uvádí nějaké příklady?

7. V tabulkách (např. na str. 41 a 42 a jinde) by bylo pro větší přehlednost vhodné uvádět i 
celkový počet vyskytnutých příkladů (chybí řádek „total“).

Závěr: Diplomová práce Barbory Bartekové je velice pečlivě vypracovaná, teoreticky a 
materiálově podložená studie přinášející některé nové poznatky. K obhajobě ji proto
doporučuji a předběžně hodnotím známkou výborně až velmi dobře.
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