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Stručná charakteristika práce (vyplňuje vedoucí, cca 100-200 slov) 
Práce si klade za cíl postihnout potenciální kvalitativní a kvantitativní změny v pragmatické kompetenci 
zaměřené na hedging pokročilých studentek angličtiny vlivem semestrálního studijního pobytu v anglicky 
mluvící zemi.  
V teoretické části autorka shrnuje vývoj pojetí hedging a vybírá si klasifikační rámec založený na práci 
Johansenové (2020): prostředky modifikující propozici, vztah mluvčího k obsahu a vztah k recipientovi. 
V praktické části analyzuje transkripty čtyřech mluvčích před a po studijním pobytu z korpusu Czerasmus 
(Gráf 2019). V nich autorka identifikovala 261 a 289 instancí, které rozdělila podle klasifikačního rámce do 
tří skupin a osmi podskupin. V kvantitativní části jsou porovnány normalizované výskyty a sledovány rozdíly 
mezi oběma subkorpusy a mezi jednotlivými mluvčími. Statisticky významný v celém souboru je pokles 
prostředků orientovaných na posluchače, míra změny u jednotlivých studentek je nerovnoměrná. 
Kvalitativní část sleduje zastoupení a realizaci jednotlivých druhů prostředků u každé mluvčí individuálně.   
 
Slovní vyjádření, komentáře a připomínky  
 
Silné stránky práce: 
Oceňuji hluboký zájem autorky o téma vývoje pragmatické kompetence pokročilých mluvčích. Silnou stránkou práce 
je velmi přehledné a poučené zpracování teoretické kapitoly, stejně jako schopnost práce s autentickým mluveným 
materiálem. Při jeho výběru byla respektována (v dostupné možné míře) srovnatelnost vzorků. Je také nutno 
zdůraznit, že autorka zpracovala 550 jevů, které porovnávala ve dvou subkorpusech a navíc z funkčního hlediska. 
Vnímavost k materiálu jí umožnila zachytit změny (např. pozice I think), které lze u mluvčích vnímat jako posun 
žádoucím směrem (bez ohledu na kvantitativní výsledky). 
 
Slabé stránky práce: 
Práce se potýká s náročnou otázkou „měření“/srovnávání pragmatické kompetence. V tomto směru některé popisy 
evokují dojem, že čím více hedges je užito, tím lépe (např. str. 46 „Nevertheless, she performed much better after 
SA – the number of rounders tripled, and the range of realizations quintupled.“; str. 49 „Speaker 2, on the other 
hand, performed much more poorly in terms of both frequency and variation.“). Z tohoto pohledu by prospěla 
zřetelnější formulace (např. založená na sekundární literatuře) postoje autorky k významu rozdílů v kvantitě jako 
takové (jako např. na str. 64 srovnání s Nikula (1997) o explicitních vs implicitních modifikátorech). 
  
Otázky k obhajobě a náměty do diskuze: 
1. Jaká je definice pragmatické kompetence? Jak ji lze zachytit? 
2. Lze zobecnit, zda k nějakému posunu vlivem zahraniční stáže došlo (šíře prostředků, atd.)? 
3. Jaký nadpis by mělo prázdné políčko v Tabulce 3 (str. 31) 

 
Další poznámky: 
o užívání realizations vs occurrences (např. str. 48) – jde o totéž? 
o str. 9 transcription method > symbol, convention 
o interpunkce: desetinné tečky (1,4 times higher, str. 39); Section 2. (str. 54); často tečka za nevětnou citací před 

zdrojem  
o was not very significant (např. str. 39, 40, 41), was not very substantial (str. 40) 
o str. 22 Bieber et al. 1999 

 
Navržená klasifikace: 

☒ výborně   ☒ velmi dobře   ☐ dobře   ☐ neprospěl/a 
 
Podpis vedoucí:                                                                                                                                 V Praze, 1. září 2021 


