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Předložená diplomová práce zkoumá jeden z prostředků textové koheze – diskurzní 

konektory, které explicitně spojují diskurzní argumenty v textu a vyjadřují sémanticko-

pragmatické vztahy mezi nimi. Zaměřuje se přitom na psané jazykové projevy nerodilých 

mluvčích angličtiny (e-maily, úroveň B2). 

Ve vymezení základních jednotek a vztahů mezi nimi se práce opírá o přístup uplatňovaný 

v korpusu Penn Discourse Treebank, který doplňuje o širší pojetí argumentů. Konektory ve 

zkoumaných textech vyhledala autorka manuálně  a stejným postupem anotovala vztahy mezi 

nimi a další kritéria, která uplatnila při jejich komplexním popisu. Analytická část práce pak 

detailně popisuje frekvenci konektorů, jejich realizační formy (slovní druh a případně 

syntaktickou funkci; jednoslovné a víceslovné, primární a sekundární konektory) a postavení 

ve větě a dosah. Ukazuje, zda spojují verbální nebo nominální diskurzní argumenty a jaké 

sémanticko-pragmatické vztahy vyjadřují. Je třeba ocenit, že autorka nezůstává u 

kvantifikace, ale na příkladech demonstruje funkční využití konektorů a specifika 

zkoumaného textu. Dobře je takový postup vidět např. u analýzy užívání and (str. 56-58). 

Výsledky práce ukázaly, že ačkoli je repertoár konektorů doložených ve zkoumaných textech 

dosti široký, studenti na úrovni B2 používají zejména čtyři konektory – and, because, so a 

also. Dávají obecně přednost jednoslovným primárním konektorům (i když se vyskytly i 

konektory realizované větou) umístěným na začátku argumentu. Jejich dosah obvykle 

nepřekračuje hranici věty. 

Předložená diplomová práce vyniká promyšlenou strukturou, šíří a přesností analýzy a jasně 

formulovanými shrnujícími závěry. Je to studie na vysoké odborné úrovni, kterou lze 

doporučit k publikaci (jako článek v odborném časopise) a na níž může navázat další výzkum 

(cenným zdrojem dat pro další výzkum bude jistě i anotovaný korpus, který autorka 



vytvořila). Autorka mluví také o možných aplikacích ve výuce psaného jazyka na úrovni B2. 

Výsledky práce mohou přispět také ke zpřesnění popisu úrovně B2 z hlediska koheze textu. 

 

Dotazy a připomínky 

 Autorka, s oporou v PDTB, pracuje s diskurzními argumenty jako se základními 

jednotkami diskurzu. Tradičně se za diskurzní argumenty pokládají verbální argumenty 

obsahující určitý tvar slovesný. Autorka zahrnuje mezi diskurzní argumenty – na základě 

sémantické ekvivalence s argumenty verbálními – také argumenty nominální, které 

popisuje jako nominalizované fráze. Nominalizace je v některých příkladech zjevná (např. 

str. 23, př. 6  …because of my illness). Mohla by autorka vysvětlit, proč je za 

nominalizovanou frázi (nominální argument) pokládán Arg. 2 v př. 29 (str. 66) I have 

choosed it for its history, profesors that teach at this university and its educational 

system?, nebo blíže vysvětlit termín ‚nominalizovaná fráze‘? 

 Práce konstatuje nadměrné užívání konektorů v projevech nerodilých mluvčích angličtiny 

– co bylo bráno jako norma, s níž se tyto projevy porovnávají? 

 Sekundární literatura někdy spojuje příznakové užívání konektorů ve studentských pracích 

s tím, že studenti přenášejí prostředky mluveného jazyka, s nímž mají větší zkušenosti, do 

písemných projevů. Dá se tato tendence vysledovat i v textech, které zkoumala předložená 

diplomová práce? 

 Na několika místech se v práci zmiňuje asyndetické spojení mezi diskurzními argumenty 

(str. 58, 87). Byl tento typ spojení sledován systematicky? 

 

Závěr 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím jako 

výbornou. 

 

V Praze dne 17. 5. 2018     doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D. 

 

 

  


