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Posudek vedoucí práce 

Andrea Podsedníková se ve své diplomové práci zaměřila na užívání adjektiv jako prostředků 

vyjadřování evaluace v jazyce dvou časopisů o životním stylu, Cosmopolitan a Esquire. Byla 

prozkoumána jak jednotlivá hodnotící adjektiva, tak lexikálně-gramatické vzorce založené na 

adjektivech, které plní evaluativní funkci. 

Metodologicky se práce opírá o přístupy „pattern grammar“ a „local grammar“. Zkoumá proto 

bezprostřední lexikálně-gramatické okolí adjektiv a ukazuje, že prostředky vyjadřování 

evaluace nejsou jen samotná adjektiva, ale často celé „vzorce“, v nichž se určité sémantické 

třídy adjektiv opakovaně vyskytují. Pokud se v těchto „vzorcích“ objeví adjektiva, která 

nejsou inherentně hodnotící, mohou zde nabývat evaluativních významů (např. incorruptible, 

new v př. 32 b, c na str. 51). 

Materiál čerpala autorka ze srovnatelných rubrik obou časopisů, které se věnují módě, 

módním doplňkům, kosmetice a líčení. Korpus článků autorka morfologicky označkovala 

(pomocí nástroje TagAnt), což jí umožnilo lépe identifikovat zkoumaná adjektiva a adjektivní 

vzorce. 

V analytické části práce autorka postupuje od sémantické klasifikace a popisu 

nejfrekventovanějších hodnotících adjektiv k identifikaci a popisu širších evaluativních 

vzorců. Analýza adjektiv ukázala jejich vysokou frekvenci ve zkoumaném typu textu, hlavně 

v reklamních částech článků; adjektiva se užívají často jako premodifikátory substantiv. 

Potvrdil se autorčin předpoklad, že v časopise pro ženy Cosmopolitan jsou větší měrou 

zastoupena adjektiva vyjadřující emocionální hodnocení (např. amazing, dreamy) a jejich 

škála je také širší než v časopise pro muže Esquire. Liší se také např. prostředky intenzifikace. 

Také druhá část analýzy ukázala společné charakteristiky textového typu i specifika obou 

časopisů. Zastoupení jednotlivých vzorců je  v obou časopisech podobné. Autorka ale zjistila, 

že na rozdíl od Esquire je Cosmopolitan často v jejich užívání kreativnější, objevují se různé 

variace na základní vzorce (např. 33, str. 51), rejstřík hodnotících adjektiv bývá širší („too + 

adjective group“, str. 64-5). Vyšší frekvenci mají v Esquire vzorce se substantivem thing, 

v časopise Cosmopolitan vzorec s anticipačním it („it + link verb + adjective group + non-

/finite clause“, který zde obvykle vyjadřuje důležitost hodnocené skutečnosti. Autorce se 

podařilo také zdokumentovat evaluativní adjektivní vzorec, který nebyl dosud v sekundární 

literatuře popsán: „noun group with thing + link verb + to-/that-clause“ (str. 58-9, př. 50). 

Diplomová práce prokázala obecně důležitou roli adjektiv a na adjektivech založených vzorců 

jako prostředků vyjadřování hodnotících postojů v časopisech o životním stylu. Potvrdila 

hypotézu, že v časopise pro ženy se objevuje emocionální evaluace častěji než v časopise pro 

muže. Ukázaly se ale také rozdíly mezi časopisy ve volbě prostředků evaluace a míře 

kreativity. Práce zároveň potvrdila vhodnost přístupu „pattern grammar“ ve spojení se 

sémantickou analýzou pro popis „lokálních“ funkcí v textu. 



Jako vedoucí práce oceňuje autorčin samostatný přístup, od volby tématu a materiálu, přes 

značkování korpusu a vyhledávání adjektivních vzorců po jejich interpretaci. 

Práce je zpracována na požadované úrovni i po formální a jazykové stránce. 

Diplomová práce byla průběžně konzultována. Nemám proto k obhajobě dotazy. 

 

Závěr 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce. Doporučuji ji proto 

k obhajobě a předběžně ji hodnotím jako výbornou. 

 

 

V Praze dne 28. 8. 2018    doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D. 


