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Posudek oponenta 

Předložená diplomová práce zkoumá evaluativní adjektiva a adjektivní evaluativní vzorce 

v časopise o životním stylu pro ženy a v obdobném časopise pro muže. Vlastní rozbor má dvě 

části, první obsahuje popis a srovnání nejfrekventovanějších evaluativních adjektiv ve 

zkoumaných časopisech, druhá porovnává evaluativní vzorce popsané v literatuře s výskytem 

evaluativních vzorců v shromážděném výzkumném materiálu. Kombinuje tak přístup 

stylistický – obdobný obsah ve dvou subregistrech stejného druhu textu, a přístup syntaktický 

– lokální gramatiku evaluativních větných vzorců. V názvu práce se reflektuje pouze obsah 

druhé části, a rovněž v něm schází relevantní aspekt porovnání jazyka žen a mužů. Srovnávací 

aspekt též zahrnuje předmět evaluativních vět, jemuž je věnována pozornost ve výčtu a popisu 

adjektiv, která se vyskytla v obou nebo jen v jednom ze zkoumaných časopisů: srovnávané 

rubriky jsou líčení a péče o vlasy v časopise pro ženy, a oblékání a doplňky v časopise pro 

muže. Rozdílné předměty evaluace mohou být spojeny s rozdílnými evaluačními adjektivy, 

což některá nesdílená adjektiva dokládají. Obecně k rozdílům v užívání jazyka mezi muži a 

ženami postrádám v literatuře Deboru Tannen a v literatuře k evaluativním adjektivům 

klasifikaci v rámci deskriptorů Bibera et al. (1999). 

Teoretický úvod podává pěkný přehled zkoumané problematiky, jak je popsána v hlavní 

početné literatuře. Autorka náležitě vychází z definice evaluace a vymezení jejích funkcí, a 

specifikuje prostředky, které ji umožňují identifikovat. Vymezení identifikačních prostředků 

je v případě evaluace nezbytné, neboť stanovení hranic mezi deskriptory a evaluátory je velmi 

obtížné a závisí na šíři evaluačního pojetí. Dále je podle literatury popsán nástroj analýzy, 

lokální gramatika, a její modus operandi, evaluativní vzorce. Závěr teoretické části je věnován 

otázkám životního stylu, vlivu časopisů o životním stylu na vytváření hodnot a identit, a 

rozdílům v evaluativních promluvách mezi ženami a muži, které přetrvávají především 

v důsledku emotivnějšího vyjadřování žen. 

Výzkumný materiál je čerpán z časopisů Cosmopolitan pro ženy a Esquire pro muže. Ačkoliv 

se autorka snažila vybrat nejpodobnější rubriky, jak bylo zmíněno výše, jejich obsahové 

zaměření se liší. Z vybraných rubrik byly vytvořeny dva srovnatelné korpusy, v nichž byla ze 

seznamu 100 nejfrekventovanějších adjektiv vybrána evaluativní adjektiva, která byla ve 

vytvořených korpusech nejprve porovnána z hlediska frekvence a překrývání, a v hlavní části 

tohoto oddílu podrobně popsána na základě osmi sémantických skupin. Více než polovina 

evaluativních adjektiv byla v obou korpusech stejná. Pokud jde o adjektiva, která se vyskytla 

pouze v jednom korpuse, jako doklad vlivu evaluovaného předmětu na evaluativní adjektivum 

lze uvést např. well-dressed, best-dressed v Esquire. Srovnání frekvence a sémantiky 

evaluativních adjektiv potvrdilo hypotézu o častějším a emotivnějším vyjadřování žen: v 

Cosmopolitanu byl zjištěn výrazně vyšší výskyt adjektiv vyjadřujících emoce (např. perfect, 

amazing, dreamy) než v Esquire. Pozoruhodné zjištění je rovněž častá spojitost těchto 

adjektiv s reklamou. V druhé části jsou popsány adjektivní evaluativní vzorce, které byly 

zjištěny ve výzkumném materiálu.  Oba korpusy jsou zde konsistentně analyzovány a 

porovnány na základě evaluativních vzorců v pojmech lokální gramatiky, jak jsou popsány v 

teoretické části. Rozbor zahrnuje jak frekvenční, tak sémantické a syntaktické charakteristiky 

adjektiv použitých v jednotlivých vzorcích. Výsledky ukazují, že je distribuce a 



charakteristika adjektivních vzorců v obou korpusech většinou obdobná, avšak v některých 

zkoumaných aspektech se liší. Např. první vzorec it + link verb + adjective group má 

v Cosmopolitanu téměř dvojnásobnou frekvenci než v Esquire. Také se liší sémantika 

adjektiv: důležitost vs. obtížnost. Vzorec s neurčitým zájmenem v podmětu existenciální 

konstrukce, celkově v obou korpusech málo zastoupený, se v Esquire vyskytuje i s 

neevaluativními adjektivy, která nabývají evaluativní význam vlivem kontextu. Vzorec 

s infinitivním komplementem predikativního adjektiva nutně vytváří v závislosti na řídícím 

adjektivu (difficult, likely, happy, anxious aj.) různé syntaktické konstrukce, které se neliší 

pouze vztahem mezi podmětem spony a konatelem infinitivního děje. Vzorec 

s extraponovanou podmětovou větou je analyzován jen v případech s vyjádřeným 

subordinátorem, juxtaponované věty byly z technických důvodů ponechány stranou. Ve 

vzorci s obecným substantivem thing autorka zjistila několik příkladů, které nelze zařadit do 

žádného vzorce popsaného v literatuře: NP with thing + link verb + to-infinitive/that-clause. 

Zde měl být uveden odkaz na příslušné příklady. Přes zjištěné rozdíly má většina 

evaluativních adjektiv i evaluativních adjektivních vzorců ve zkoumaných časopisech 

podobné použití a zastoupení, což autorka připisuje stejnému účelu obou časopisů, sloužit 

propagaci nabízených produktů. Nicméně jeden aspekt porovnání se od celkové podobnosti 

obou časopisů dost výrazně odchyluje: syntaktická struktura je v Cosmopolitanu výrazně 

rozmanitější než v Esquire. Lze tento rozdíl vysvětlit z hlediska rozdílů mezi jazykem žen a 

mužů?  

 Dotazy a poznámky k jednotlivostem: 
1. Evaluativní adjektiva se vyskytují převážně v predikativní části věty buď jako samostatný evaluátor 

nebo jako řídící člen evaluačního přísudku; nicméně predikativní adjektiva se uvádějí jako samostatný 

větný vzorec (vzorec 8): v čem se liší od predikativních adjektiv v ostatních vzorcích? Lze jeho 

stručný popis na s. 65 rozšířit? Možnost výskytu evaluativního adjektiva v podmětové části (jako 

modifikátor) je zahrnuta nejen ve vzorci 5 s obecnými substantivy thing, point, ale i ve vzorci 7 

Graded adjectives. Co je příčinou téměř výlučně predikativní funkce evaluačních výrazů? 

2. Ad rozlišení deskriptorů a evaluátorů: lze považovat např. usual za evaluativní adjektivum? Srov. 

BNC HRK It is usual that they represent meetings of peers, BNC HJ5 It has become usual that there 

should be a generally drafted indemnity against taxation 

3. Příklady realizace participiální formou (jak -ed, tak -ing) nastolují otázku adjektivizace těchto tvarů; 

chovají se v zkoumaných vzorcích v některém ohledu jinak než primární adjektiva?  

4. Ad be: v existenciální konstrukci má funkci spony? V kterých funkcích může be být hlavním 

slovesem přísudku a v kterých je jeho složkou?   

Chyby v jazyce a formální nedostatky jsou zcela ojedinělé, např.  s. 24: typical for evaliative adjective; 

31: as was already mentioned; s. 22: “I am disappointed that it has taken Burrell six years to real this 

extraordinary” chybí konec; anglicky abstrakt: konec závorky (for men 

Závěr 

Předložená diplomová práce řeší těžko uchopitelný úkol vyložit koncept evaluace, jak se 

projevuje v adjektivech a ve větných vzorcích obsahujících evaluativní adjektiva. Zpracovává 

ho velmi podrobně a důkladně na základě popisů v odborné literatuře. Neomezuje se však jen 

na aplikaci převzatého teoretického rámce na rozbor vlastního výzkumného materiálu, nýbrž 

popsané vzorce konfrontuje se svými doklady a přináší zajímavé nové dílčí poznatky. 

Výhrady zmíněné výše většinou vyplývají ze složité problematiky zkoumaného předmětu. 

Diplomovou práci Andrei Podsedníkové doporučuji k obhajobě a předběžně ji klasifikují 

známkou velmi dobrou až výbornou.  

 

V Praze 3. září 2018                                                       prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. 



 

 

 

 

 

 

                     


