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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky (cca 100-200 slov) 
 
Silné stránky práce: 
 

 Práce se zabývá málo prozkoumanou oblastí vývoje pragmatické kompetence v angličtině u
nerodilých mluvčích (zde rodilí mluvčí češtiny), konkrétně v návaznosti na absolvovanou
zahraniční stáž.

 Zaměřuje se na tzv. hedging, jeho formální realizace a jejich konkrétní funkce, což je velmi
náročné téma, které vyžaduje pečlivou analýzu zvolených dat. I když autorka považuje malý

rozsah svých dat za limitující faktor, vzhledem k náročnosti analýzy je pro bakalářskou práci
jejich rozsah i zdroj zvolen vhodně. Volba mluvčích eliminuje další faktory, které by mohly
zbytečně dál ovlivnit validitu výsledků (např. rozdíly v užívání této strategie mezi muži a ženami).

 Autorka se dokázala vcelku dobře zorientovat v záplavě předchozích klasifikací a přístupů k
hedgingu, které popisují stejné jevy mnoha různými způsoby. Pro svou práci pak zvolila vhodnou
funkční taxonomii Johansen (2020a, 2020b).

 Kvalitativní analýza dat ukazuje, že autorka dokáže dobře aplikovat zvolenou metodologii a
klasifikační rámec na svá data a dle dostupných příkladů konzistentně a náležitě analyzuje
jednotlivé hedges. Je si vědoma toho, že jejich funkce je velmi často závislá na jejich pozici a
kontextu, a nelze jim tak přiřazovat funkce automaticky (např. rozdíly v užití a bit, like, sort of,
atd.). Na základě rozdílných funkcí pak i identifikuje u jednotlivých mluvčí tendence ke změnám
v užívání jednotlivých strategií hedgingu (např. u I think nebo you know).
 

Slabé stránky práce: 
 

 Práce s literaturou a odkazování na ni v teoretické části.  
- Například tedy v podkapitole 2.3.5. (str. 25-26) autorka shrnuje výzkum hedgingu se 

zaměřením na nerodilé mluvčí angličtiny. V zásadě se jedná o shrnutí informací z článku 
Markkanen and Schröder (1997: 13), na jejichž práci autorka v podkapitole správně 
odkazuje, avšak ze způsobu citace není zcela jasné, kde všude se jedná o jejich pojednání.  

- V seznamu literatury jsou dvě publikace od Johansen označené jako (2020a) a (2020b). 
Toto rozlišení je třeba dodržet i v textu práce. Taktéž u Frasera (2010), kde druhá citovaná 
publikace v seznamu literatury chybí. 

- U některých citací není uvedena konkrétní strana, kde se použitá informace v původní 
práci nachází. Toto je zejména vhodné uvádět u přímých citací, např. Schmidt (1993) na 
str. 11, Zadeh (1965) na str. 15, atd. 

 Kvantitativní výsledky analýzy by mohly být prezentovány vhodnějším způsobem s ohledem na 
zkoumaný jev (viz také otázky a náměty do diskuze níže).  

 
Otázky k obhajobě a náměty do diskuze: 
 

 Pro tzv. general extenders autorka vyčlenila samostatnou podkategorii v rámci existující funkční 
taxonomie Johansen (2020a, 2020b). Na str. 45 ale uvádí disjunctive general extenders v rámci 
podkategorie rounders. Kam tedy patří? Mají všechny general extenders stejnou funkci 
(adjunctive versus disjunctive) v rámci hlavních tří kategorií zvolené taxonomie? 
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 V kvantitativní analýze dat autorka prezentuje relativní frekvenci výskytu jednotlivých jevů na
100 slov, s tím, že je to ve studiích zaměřených na obdobnou problematiku běžné (str.36).
Vhodnější by bylo užití jiné hladiny pro normalizaci a zaokrouhlení dosažených hodnot k

prezentaci výsledků  (vzhledem k rozsahu použitých dat nejlépe výskyty na 1000 slov). Např.
průměrný nárůst o nevypovídajících „0,09 phw“ (str. 41), by pak znamenal nárůst v průměru 

o ≐ 1 prostředek zmírňující dopad promluvy na 1000 slov.

 Je možné uvést výsledky nějaké studie, která by nám nabídla pro srovnání (relativní) frekvence
hedgingu v mluvě rodilých mluvčí angličtiny?

 Autorka tvrdí, že čeština vyjadřuje epistemickou modalitu hlavně prostřednictvím adverbia
možná (str. 49 a 54). Je toto tvrzení nějak podložené?

 K práci nejsou přiložena k nahlédnutí všechna analyzovaná data, proto by bylo vhodné
konzistentně uvádět počty alespoň těch nejčastějších realizací v jednotlivých kategoriích, aby
bylo jasné jaké rozdíly si představit např. na základě tvrzení ze str. 49: „She seemed to favor the
adverb maybe […] the modal verb might also appeared in her speech quite frequently. Besides
these two, she showed preference for parenthetical I think.“

 Na str. 54 je mezi implicitními modifikátory uvedeno i I mean, které je označené jako speaker-
oriented-hedge. Můžete uvést nějaký příklad, kde by I mean mělo tuto funkci?

 <B> <overlap /> which was an interesting .. experience <overlap/> but I guess (PS) both
models work (SOH) <chuckles> </B> (str. 69) Jedná se zde o dva různé výskyty?

 <B> which is a little bit (U) .. odd . for for <overlap/> me </B> (str.69)
 Nedalo by se toto také analyzovat jako hedge? Kam byste tento prostředek případně zařadila?
 Srovnejte například s klasifikací Hylanda (1996) nebo Maláškové (2015).

 
Další poznámky:  
 

 Hodnocení výsledků jako „not very significant“ (str. 39, 40, 41) je příliš vágní. 

 Table 7 a Table 8  – měly by být spíše uvedeny konkrétní výsledky statistického testu. Ne jen to, 
že hodnota p je menší/větší než zvolená hladina významnosti 0,05. 

 Autorka nabízí formulaci hypotézy své práce až na str. 56 v Závěru.  
 

Poznámky k formátování práce:
 

 Obecně by měl být text celé práce zarovnán do bloku.  

 V seznamu literatury by mělo být dodrženo jednotné formátování.  
 
Další komentáře jsem vložila a drobné chyby označila v elektronické verzi práce.  
 
Navržená klasifikace: 

☒ výborně   ☒ velmi dobře   ☐ dobře   ☐ neprospěl/a 
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