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Posudek oponenta 
Bakalářská práce Aleny Novotné se zabývá otázkou neshody významového podmětu a přísudku 
v existenciálních konstrukcích uvedených výrazem there v rané moderní angličtině ve srovnání s 
angličtinou současnou. Cílem práce je identifikovat kontexty, ve kterých byl tento typ neshody možný 
v rané moderní angličtině.  
V teoretické části autorka nejprve popisuje zkoumanou existenciální konstrukci z hlediska 
syntaktického, morfologického a z hlediska aktuálního členění. V následující části pohlíží na tuto 
konstrukci z diachronního pohledu. Všímá si její přítomnosti již ve staré angličtině, kde soupeřila 
s jinými způsoby uvádění jevů na scénu. V Tabulce 1 je uvedena distribuce existenciálního there 
v různých obdobích od pozdní střední angličtiny do současnosti. Při interpretaci výsledků vidí autorka 
stoupavou tendenci, při odhlédnutí od první subperiody rané moderní angličtiny. Proč se autorka 
domnívá, že výsledky v tomto období nesledují podobný trend jako výsledky ostatní? V kapitole o 
vývoji a gramatikalizaci existenciálního there je uvedeno více teorií: část autorů se přiklání ke 
gramatikalizaci v období cca střední až rané moderní angličtiny, jiný postoj počítá s částečnou 
gramatikalizací už ve staré angličtině. V posledním odstavci kapitoly 2.2.2 (strana 18) autorka 
předkládá myšlenku, že existenciální konstrukce postupně získala status prezentačního signálu, který 
dříve neměla, i přes to, že již v raných stadiích mělo there čistě gramatický význam. Čím to, že tento 
typ konstrukce měl i přes podobné gramatické znaky jiný pragmatický efekt? Dále se autorka věnuje 
shodě podmětu s přísudkem na obecné rovině i konkrétně na úrovni zkoumané konstrukce a později 
neshodě v existenciální konstrukci v současné angličtině. Vzhledem k tomu, že výsledky této studie 
slouží jako srovnávací materiál pro samotnou analýzu, bylo by pravděpodobně přehlednější 
prezentovat formou tabulky údaje relevantní pro cíl analýzy.  
Pro empirickou část byla provedena excerpce ze tří korpusů rané moderní angličtiny: Corpus of 
English Dialogues, Early English Books Online a Parsed Corpus of Early English Correspondence. Tyto 
korpusy reprezentují různé stylistické kontexty (mluvený jazyk, psaný jazyk literární a dopisy). 
Bohužel nebylo možné excerpovat rovnoměrné množství příkladů z těchto tří zdrojů, čímž se 
poněkud ztížila interpretace výsledků. Analýza zjišťuje, že neshoda se objevuje v konstrukcích 
obsahujících staženou formu there’s i sloveso v minulém čase. Pro úplnost by neměla chybět ani 
podkapitola věnující se nestažené variantě there is a jejímu zastoupení. Dále se autorka věnuje 
různým typům modifikace a přítomností kvantifikátorů a dalších explicitních znaků plurálu, 
koordinovanému významovému podmětu a negaci. Poslední části analýzy si všímá konstrukcí, ve 
kterých je sloveso odděleno od významového podmětu pomocí vloženého adverbiale.  
Autorka na základě analýzy částečně vyvrací počáteční hypotézu, že neshoda s významovým 
podmětem bude v rané moderní angličtině v menším množství kontextů kvůli nižšímu stupni 
gramatikalizace než v současné angličtině. Správně si všímá překvapivé skutečnosti, že naopak v rané 
moderní angličtině není neshoda neobvyklá ani v psaném literárním jazyce. Čím si autorka vysvětluje 
tento nesoulad se současným stavem? Autorka uzavírá myšlenkou, že v rané moderní angličtině bylo 
běžné nadřazovat gramatickou shodu shodě významové, na rozdíl od současné angličtiny. Jak by bylo 



možné tento častý výskyt ve všech stylistických rovinách v rané moderní angličtině vysvětlit ve vztahu 
právě ke gramatikalizaci? 
Z hlediska formálního a jazykového je práce poměrně dobře zpracovaná, jazykových nedostatků není 
mnoho (např. str. 43, ř. 2 zd. „an common notion“). Přehlednosti výsledků analýzy a srovnání 
s výsledky v současné angličtině by pravděpodobně pomohla přehledová tabulka shrnující jednotlivé 
výsledky.  
Autorka svou bakalářskou prací prokázala dobrou orientaci v potřebných teoretických otázkách i 
schopnost praktické analýzy. Přestože dospěla k výsledkům, které nebyly v souladu s původním 
očekáváním, dokázala na základě těchto výsledků původní očekávání přehodnotit.  
Závěr: Jak vyplývá z výše uvedeného, předložená práce Aleny Novotné kritéria kladená na bakalářské 
práce splňuje. K obhajobě ji proto doporučuji a předběžně hodnotím známkou výborně až velmi 
dobře.  
V Kolíně, dne 5. 9. 2016        Mgr. Kateřina Vašků 
 
 


