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Posudek vedoucí diplomové práce 

 

Výchozím předpokladem diplomové práce Barbory Bartekové je, že užití finitních 
průběhových tvarů je podmíněno nejen vlastnostmi verbální fráze a věty, ale je ovlivněno také 
funkcí věty s průběhovým tvarem a typem textu.  Autorka srovnává užití průběhových tvarů 
ve dvou relativně blízkých typech textu – odborných univerzitních přednáškách a písemných 
pracích pokročilých studentů stejného vědního oboru, humanitních a společenských věd.  
Faktory, které bude sledovat, zvolila autorka na základě popisu průběhových tvarů ve velkých 
mluvnicích angličtiny; současně se ale opírá i o nové dílčí studie zaměřené na tyto tvary 
(Römer, Kranich, Biber aj.).  Inspirována přístupem Ute Römer se autorka rozhodla sledovat 
rysy průběhových konstrukcí na několika úrovních: formální rovina zahrnuje vlastní verbální 
frázi a nejbližší větné okolí průběhového tvaru; z funkčního pohledu je analyzována 
sémantika podmětu a slovesa v průběhovém tvaru; dále jsou pak popsány textové funkce vět 
obsahujících průběhové tvary. Ve všech sledovaných faktorech porovnala autorka psané a 
mluvené texty a dospěla k některým zajímavým závěrům. Podařilo se jí popsat, co je typické 
pro užívání průběhových tvarů v odborném jazyce obecně (slovesa komunikace, slovesa 
popisující mentální činnosti a procesy, slovesa pohybu; podmětem je typicky životný konatel, 
časté užívání průběhových tvarů ve vedlejších větách), a vymezit rysy, které jsou dominantní 
v mluveném nebo psaném textu. Tyto rysy souvisejí s funkcemi zkoumaných typů textů. V 
psaných i mluvených odborných textech převládá funkce informační; v mluvených textech se 
ale průběhové tvary uplatňují také v interaktivní funkci. S tím souvisí distribuce minulých a 
přítomných/budoucích průběhových tvarů a zastoupení deiktických zájmen s životným 
referentem jako podmětů průběhových konstrukcí. V mluvených textech byly navíc 
identifikovány průběhové tvary jako prvky širších konstrukcí se specifickou funkcí 
(podmínkové věty s podmětem you a přítomným průběhovým tvarem v interaktivní funkci). 
Omezená lexikální variabilita sloves v průběhovém tvaru a lexikální omezení některých 
konstrukcí (průběhové tvary v závislých větách obsahových po slovesech myšlení v hlavní 
větě) v textech přednášek naznačují, že volba průběhových tvarů může být, alespoň 
v mluveném jazyce, do značné míry lexikálně podmíněná. Zajímavým zjištěním je časté 
uplatnění průběhových tvarů ve funkci popisu jevů s obecnou platností v mluveném 
odborném textu. V psaných textech identifikovala autorka opakující se užití průběhových 
tvarů ve funkci, kterou popisuje jako „interpretační“ – průběhových tvarů se zde užívá 
k interpretaci tvrzení, která autor přejímá z jiných zdrojů.  

Diplomová práce představuje komplexní pohled na průběhové tvary ve zvolených typech 
textu. To vyžadovalo od autorky na jedné straně detailní analýzu dokladů (začínající už 



volbou rysů, které bude sledovat) a na druhé straně schopnost odstupu, porovnání množství 
dílčích výsledků a hledání jejich vzájemných souvislostí. Myslím, že obojí se autorce do 
značné míry podařilo. Navíc je třeba ocenit její samostatnost. Volbě relevantních faktorů 
předcházelo např. nejen studium sekundární literatury, ale i sondy do zkoumaného materiálu 
(„makro-pohled“ na průběhové konstrukce v korpusu BASE a BAWE, kolokace, frekvence a 
distribuce finitních průběhových tvarů), které – jako průpravné studie – nebyly nakonec do 
diplomové práce začleněny.  

Práce je přehledně členěná, kvantitativní výsledky jsou prezentovány také v grafech a 
tabulkách. Větší grafy a tabulky jsou zařazeny v příloze spolu se soupisem analyzovaných 
dokladů. 

Závěr 

Diplomová práce Barbory Bartekové splňuje požadavky, které jsou na diplomové práce 
kladeny. Doporučuji ji proto k obhajobě a předběžně ji hodnotím jako výbornou až velmi 
dobrou. 
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