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Celková úroveň práce: 
☒ vynikající   ☒ velmi dobrá   ☐ průměrná   ☐ podprůměrná   ☐ nevyhovující 
 
Stručná charakteristika práce  
Diplomová práce Barbory Bulantové zkoumá syntaktickou komplexnost jazyka českých pokročilých 
mluvčích angličtiny. Práce se opírá o multimediální model CAF, který zahrnuje tři komponenty: 
komplexnost, přesnost a plynulost. Autorka se ve své práci zaměřila na jeden typ komplexnosti – 
konkrétně na komplexnost syntaktickou v mluveném projevu s cílem porovnat komplexnost jazyka 
studentů na úrovni B2 a C1 a zjistit tak, zda je komplexnost vyšší na úrovni C1 než B2. 
Celkově práci hodnotím velmi pozitivně, jak po obsahové, tak formální stránce.  
 
Slovní vyjádření, komentáře a připomínky (cca 100-200 slov) 
Silné stránky práce: 
 Teoretická část zpracovává velice přehledně, čtivě a vyčerpávajícím způsobem obecnou 

problematiku komplexnosti v jazyce. Autorka prokázala, že se v dané problematice výborně 
orientuje a je schopná zaujmout kritický postoj k jednotlivým metodologickým přístupům. Na 
základě přehledného srovnání různých metodických přístupů k segmentaci textu se autorka 
správně přiklání k segmentaci na tzv. „AS-units“, která se jeví pro mluvený projev jako nejvhodnější. 

 Výborně popsaná metodologie, včetně vyřazených příkladů 
 Kladně hodnotím počet zdrojů a práci s nimi, seznam literatury je nadprůměrný. 
 Práce je dobře a vyváženě strukturovaná, jednotlivé poznatky jsou koncisně formulované. Analýza 

ukázala, že mezi mluvčími B2 a C1 není zásadní rozdíl v syntaktické komplexnosti. Práce přináší 
nové pohledy do studia syntaktické komplexnosti mluveného projevu nerodilých mluvčích 
angličtiny.  

 Autorka prokázala, že je schopná pracovat s různými statistickými postupy. Dílčí výsledky jsou 
přehledně prezentovány v tabulkách a grafech. 

 
Slabé stránky práce: 
 V teoretické části práce (s. 16) autorka slibuje představit všechny typy komplexnosti: „This chapter 

introduces the construct of complexity and all its dimensions“. Chybí mi zde však zmínka o 
komplexnosti frazeologické („phraseological complexity“), které se v posledních letech věnuje 
stále větší pozornost – viz např. Paquot 2017 (The phraseological dimension in interlanguage 
complexity Research) 

 K analytické části práce mám jednu zásadní výtku. Přestože jsou výsledky prezentované v 
přehledných tabulkách, výsledky místy působí jako pouhý výčet statistických údajů. Je jasné, že se 
z povahy práce jedná převážně o kvantitativní analýzu, bylo by však bývalo dobré jednotlivé 
zkoumané jevy ilustrovat příklady. Vzhledem k chybějící exemplifikaci nelze autorčinu interpretaci 
a správnost segmentace textu ověřit.  Zároveň by bylo bývalo vhodné uvést v příloze seznam všech 
zkoumaných vět a AS-jednotek. 

 K tabulkám 5 a 6 – „coordinate VPs“ nelze řadit pod “clause types”. Koordinované slovesné fráze 
nelze řadit mezi typy vět, vedle vět vztažných apod.  

 Nevhodně zvolený název dvou podkapitol v teoretické části – “Conclusion” (2.2.1.1.6. a 2.2.1.4.1.). 
“Conclusion” se obvykle užívá pro závěry vlastní analýzy, tak jak je tomu správně pro název 
kapitoly části 7. 
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Otázky k obhajobě a náměty do diskuze: 
 Můžete blíže vysvětlit rozdíl mezi „syntactic“ a „structural complexity“? V teoretické části práci 

užíváte nejvíce termínu „syntactic complexity“, v kapitole 3 uvádíte, že cílem práce je prozkoumat 
„structural complexity“. Používáte oba termíny jako synonyma?  

 Můžete upřesnit, jakým způsobem jste určila, zda jazyk jednotlivých studentů odpovídal úrovni B2 
nebo C1? 

 Na str. 46 uvádíte, že nefinitní tvary nebudou dále klasifikovány. To by mi přišlo zajímavé zkoumat, 
zda nefinitní věty jsou kondenzované věty vztažné nebo adverbiální. I to by mohlo vypovídat o 
pokročilosti studenta. Který typ je podle Vás základní a který pokročilejší?  

 Str. 50 – můžete blíže vysvětlit, proč jste příklad 6a počítala jako jednu AS-unit, ale 6b jako AS-units 
dvě? V obou případech jde o adverbiální větu v koncové pozici, jaký je mezi nimi rozdíl? 

 Můžete blíže vysvětlit typy vět, které v práci nazýváte „complement clauses“ a „complement 
taking predicates“? Jaké alternativní termíny se tradičně pro tyto typy vět používají? V práci mi 
chybí ilustrace těchto vět příklady. V případě CTP v teoretické části uvádíte, že hlavní význam nese 
věta vedlejší, zatímco nadřazená věta se slovesy think, guess má funkci diskurzní částice. Jaká 
slovesa se vyskytla ve Vámi zkoumaném vzorku? 

 
Navržená klasifikace: 
☒ výborně   ☒ velmi dobře   ☐ dobře   ☐ neprospěl/a 
 
 
Místo, datum a podpis oponenta:  
V Praze, 26.8.2020      PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. 


