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Posudek vedoucí práce 

 

Diplomová práce Elišky Kubánkové se zabývá diskurzními konektory v textech psaných 

nerodilými mluvčími angličtiny, kteří dosahují úrovně „samostatný uživatel angličtiny“ na 

stupni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). V práci jsou 

jasně formulované cíle a naléhavost tématu – jak práce dokládá, SERR nenabízí konkrétnější 

popis úrovně B2 z hlediska koherence textu. Práce si proto klade za cíl podrobně 

charakterizovat úroveň B2 v tomto ohledu (resp. z pohledu užívání diskurzních konektorů).  

Práce je velmi dobře strukturovaná, přínosný je také podrobný rozbor různých teoretických 

přístupů k diskurzu a dosavadních studií zaměřených na rozbor koherence textů nerodilých 

mluvčích angličtiny. V závěru autorka své výsledky se zmíněnými studiemi srovnává.  

Analýza konektorů je prováděna na 161 textech (v rozsahu 130–150 slov). Je třeba ocenit, že 

kol. Kubánková zpracovávala celý jazykový materiál bez pomoci automatických nástrojů, tj. 

nejprve musela provést diskurzní anotaci celého vzorku textů; takto zpracovaný jazykový 

materiál je podle mého názoru sám o sobě velmi cenný.  

Analytická část práce je strukturovaná logicky – oceňuji, že se autorka neomezuje pouze na 

frekvenci jednotlivých konektorů, ale že přináší detailní rozbor jejich realizačních forem, dále 

analyzuje konektory jednoslovné i víceslovné, zkoumá jejich pozici ve větě (zkombinovanou 

s jejich dosahem) a do svého výzkumu zahrnuje i syntaktickou realizaci argumentů (verbální 

vs. nominální) a analýzu sémanticko-pragmatických typů vztahů. Práce přináší i analýzu chyb 

nerodilých mluvčích angličtiny v používání konektorů. Dále je třeba ocenit, že kol. Kubánková 

do své analýzy zahrnuje nejen „klasické“ konektory, ale zohledňuje i složitější struktury (typu 

that is why, the reason is apod.). Obecně tedy lze konstatovat, že kol. Kubánková provedla 

komplexní diskurzní analýzu spočívající nejen v samotném vyhledání jednotlivých konektorů, 

ale např. i v interpretaci sémanticko-pragmatických typů vztahů, které tyto konektory vyjadřují 

(odlišení některých podtypů těchto vztahů může být přitom v některých případech poměrně 

složité).  

Kol. Kubánková v závěru dochází k zajímavým výsledkům, svá tvrzení přitom dokládá 

konkrétními příklady. Autorka si zároveň uvědomuje, že výzkum je prováděn na určitém typu 

textů, a výsledky práce tak nemohou být plně zobecňovány na celou kategorii B2. 

Po stránce formální i jazykové je práce na dobré úrovni. 



Poznámky: 

Celá práce je psaná logicky, místy až didakticky; méně přehledná mi ovšem přijde podkapitola 

4.4.2 pojednávající o pozici konektorů v souvislosti s jejich dosahem. Nejasná mi přijde hlavně 

pasáž o konektorech v iniciální pozici (na str. 74–75) a prosím kol. Kubánkovou o podrobnější 

vysvětlení tohoto úseku v průběhu obhajoby. 

Kol. Kubánková se zabývá dosahem konektorů v souvislosti s řazením diskurzních argumentů. 

Podle mého názoru by bylo zajímavé také zkoumat, zda konektory vyjadřují diskurzní vztah 

pouze mezi dvěma sousedními větami nebo zda zasahují hlouběji do textu – bylo by zajímavé 

podívat se na to, zda některé konektory (ať už jednoslovné, či víceslovné) se např. vztahují 

k větším úsekům textu.  

V rámci kategorie dosah konektorů by podle mého názoru bylo přehlednější sledovat tři 

následující opozice: i) konektory mezivětné vs. vnitrovětné; ii) konektory mezi argumenty 

obsahujícími jednu propozici vs. více propozic (tj. rozsah argumentů); iii) konektory mezi 

sousedními vs. nesousedními argumenty. Nicméně myšlenka vztáhnout dosah konektorů 

k jejich pozici mi přijde přínosná a inovativní. 

Závěr 

Práce E. Kubánkové je zpracovaná velmi pečlivě a hodnotím ji jako velice inspirativní. Její 

výsledky mohou být dobře využity např. ve výuce angličtiny jako cizího jazyka a mohou být 

podkladem pro další výzkum (bylo by např. zajímavé provést obdobný, komparativní výzkum 

pro další úrovně podle SERR). 

Diplomovou práci Elišky Kubánkové doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím jako 

výbornou. 
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