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Alena Novotná 

Shoda významového podmětu a přísudku v existenciálních větách uvozených there 

(Grammatical concord in existential there-clauses) 

Bakalářská práce, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav anglického jazyka a didaktiky, 
53 str. 
Praha, září 2016 
posudek vedoucího 
 

Historicky zaměřená práce Aleny Novotné se věnuje otázce gramatické shody 
v existenciálních konstrukcích s formálním podmětem there. Číselná shoda mezi podmětem 
a přísudkem v těchto větách je komplikována tím, že podmětová část je defacto rozdělena 
na složku formální, jež stojí na počátku věty (tedy existenciální there), a složku významovou 
představovanou jmennou frází, jež následuje po slovese (tzv. notional subject, tedy předmět, 
bytost či jev, který je tímto způsobem uveden na scénu). Ve standardní angličtině se při 
výběru přísudkového tvaru předpokládá, že there automaticky přebírá číslo významové 
složky podmětu (tedy např. there is a dog in the garden vs. there are two dogs in the 

garden). Zejména v mluveném jazyce se však setkáváme s tendencí uvozovat i plurálové 
fráze slovesem singulárovým, a to primárně v konstrukcích s přítomným tvarem slovesa BE, 
jež jsou jak v mluveném, tak v psaném jazyce nejčastější. Zdá se proto, že z hlediska 
jazykového vývoje lze na těchto větách pozorovat proces gramatikalizace počátečního 
there’s, směřujícího ke vzniku jakéhosi univerzálního pragmatického markeru.  

Většina výzkumu, jež se věnuje otázce absence gramatické shody v těchto 
konstrukcích, se zaměřuje na současný jazyk. Předložená bakalářská práce se snaží na 
základě těchto studií nalézt a zanalyzovat projevy této tendence v raně moderní angličtině. 
První, teoretická část práce je rozdělena do čtyř oddílů. První se věnuje obecné 
charakteristice existenciálních konstrukcí v angličtině, tedy jejich syntaktickým vlastnostem, 
aktuálněčlenské a pragmatické funkci a sémantickým okruhům sloves, jež se vyskytují v roli 
přísudku. Ve druhém a třetím oddíle se autorka zaměřuje na historický vývoj existenciálního 
there a na problémy gramatické shody vyplývající z jejich syntaktické struktury. Teoretickou 
kapitolu pak uzavírá diskuse nad otázkou gramatikalizace there + is. Kapitola se opírá 
převážně o monografii Péreze-Guerry (1999) a studií Breivika & Martinézové-Insuy (2008) a 
Martinéze &  Martinézové-Insuy (2003). 

Z poslední studie, provedené na korpusu BNC, vycházela autorka i při provádění 
svého vlastního výzkumu.  Martinéz a Martinézová-Insua se ve své studii zaměřovali na 
přítomnost kontrahovaných forem, struktury a komplexity postverbální jmenné fráze 
(přítomnost premodifikátorů a postmodifikátorů, kvantifikátorů či koordinovaných frází), 
přítomnost příslovečných určení mezi slovesem a významovou částí podmětu a na větnou 
negaci. Cílem práce bylo zjistit, zda se absence shody v raně novoanglickém materiálu bude 
vyskytovat ve stejném typu kontextů jako v angličtině současné, či zda bude okruh vět, 
v nichž se vyskytuje there’s společně s plurálovou postverbální frází omezenější. K tomuto 
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účelu autorka proto vybrala sto existenciálních konstrukcí, které obsahují singulárovou 
formu slovesa BE a plurálovou postverbální frázi. 

Materiál pro tuto studii byl excerpován ze tří různých korpusů: Corpus of English 
Dialogues (CED), Early English Books Online (EEBO) a Parsed Corpus of Early English 
Correspondence (PCEEC). Korpusy byly zvoleny s ohledem na typ jazyka, který reprezentují, 
tak, aby pokryly jak knižnější, tak spontánnější jazyk blízký mluvenému projevu (přepisy 
přímé řeči ze soudních líčení, repliky z divadelních her, osobní korespondence). Poměrové 
zastoupení příkladů se snaží zohlednit velikost i typ korpusu; z technických důvodů však není 
metodologicky zcela ideální. Vzhledem k povaze dat excerpce nutně zahrnovala relativně 
velký podíl  manuálního třídění, což při daném rozsahu práce znesnadňovalo výběr příkladů a 
znemožňovalo např. porovnávat frekvenci prezence a absence shody slovesa s plurálovými 
postverbálními frázemi, jak to činí již výše zmíněné studie. Umožňovala ale kvalitativní rozbor 
konstrukcí, u nichž k absenci shody dochází.    

Stejně jako v současné angličtině vykazovala většina příkladů (68%) ve zkoumaném 
vzorku přítomnost modifikátorů (68%) či příslovečného určení oddělujícího sloveso od 
postverbální jmenné fráze (11%), ale vyskytly se i případy holých vět. Asi nejpřekvapivětším 
zjištěním byl velice častý výskyt kvantifikátorů, které byly, ať už ve formě neurčitých zájmen 
nebo číslovek, přítomny v 69 příkladech. Častost výskytu přitom nijak nekorelovala s méně 
knižními typy textů. Zdá se proto, že absence shody nejenže byla v raně moderní angličtině 
přítomna ve všech základních kontextech, v jakých ji nalézáme i v angličtině současné, ale 
něteré z typů mohly být naopak rozšířenější než je tomu dnes. Lze očekávat, že na tuto 
skutečnost mohlo mít zejména v psaném jazyce vliv působení preskriptivní tradice.  

Jak teoretická, tak praktická část práce jsou dobře a jasně strukturovány, 
s odpovídající jazykovou úrovní a formální úpravou. Analytickou část doplňují přehledné 
tabulky, jež ukazují výskyty toho kterého jevu jak souhrně, tak pro každý korpus zvlášť. Hlavní 
výtkou praktické části je mnohdy snad až přílišná stylistická strohost a minimalismus výkladu 
k jednotlivým příkladům – diskuse by mohla být místy detailněji rozvedena a hladčeji 
provázána s prezentací kvantitativních výsledků. Ze seznamu bibliografie též patrně omylem 
vypadly některé okrajově zmíněné tituly (Meechan and Foley, 1994; Olofsson, 2011) a zcela 
v ní schází tituly použité v teoretické kapitole v sekundárních citacích. 

 
Závěr: 
Předložená bakalářská práce splňuje požadavky na tento typ práce kladené. Doporučuji ji 
proto k obhajobě a s ohledem na výše uvedené předběžně hodnotím známkou velmi dobrou 

až výbornou. 
 
 
 
V Praze dne 5. 9. 2016  

Mgr. Jiřina Popelíková 


