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Dodatečné poznámky a připomínky vedoucího BP:
Řešitelka se ve své práci zaměřuje na hedge v češtině a angličtině, na jejich typy a souvislosti s kategorií
evidenciálu, resp. s teorií relevance.
Bakalářskou práci dělí do čtyř částí: Uvedení problematiky hedgů, Hedge v Čechách. Relační hedge vs.
propoziční hedge, Závěr. Všechny části jsou doprovázeny sadami českých a anglických příkladů.
Několik konkrétních poznámek:
Jedná se o téma, které je z hlediska úvahového velice náročné a teoretické. Autorka to zvládla
výborně. Navíc práce vyžadovala nastudování značného množství odborné literatury, se kterou se během
studia neměla možnost příliš setkat. Uchazečka to zvládla s přehledem.
Jazyková úroveň bakalářské práce je velice vysoká, a to zejména vzhledem k tomu, že jde o
české formulace teoretických problémů, které jsou velmi často formulovány v angličtině.
Otázky, či spíše podněty k diskusi
1. Autorka nastoluje problém homonymie hedgů, což souvisí s tématem desynkretizace homonymie
v diskurzu.
2. Zajímavá je myšlenka nekonvencionalizovaných hedgů. Má autorka v úmyslu toto téma
rozvinout obecně, případně na češtině?
Závěrem můžeme konstatovat, že požadavky kladené na bakalářskou práci byly splněny a lze ji tudíž
předložit k obhajobě.
Klasifikace: Výborně
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