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Oponentský posudek 

Práce předkládá komplexní syntaktický rozbor dvou dvojic paralelních akademických textů z dvou 
oborů, psychologie a ekonomiky, časově od sebe oddělených zhruba jedním stoletím. Základní 
myšlenka je jednoduchá, zjistit, zda během tohoto časového období došlo k nějakým kvantitativním (a 
následně kvalitativním) změnám v distribuci finitních a nefinitních vět v souvětí, které by 
signalizovaly posun ve stylistické normě v obou typech textů. Realizace takového záměru je poměrně 
náročná, protože vyžaduje vlastně praktickou aplikaci větší části poznatků o syntaktickém popisu 
jazyka. Přitom popisný aparát by měl být konzistentní a dostatečně podrobný, aby mohl plnit to, co se 
od něj očekává. Z koncepčního hlediska přináší práce zajímavé skloubení dvou teoretických přístupů. 
Ideovým základem je pražské funkčně strukturní pojetí, jak ho reprezentuje mluvnice Duškové, 
nicméně potřeba srovnání s výsledky podobných studií anglo-amerických studií vedla autorku 
k převzetí části teoretického systému Bibera et aJ. (Longman Grammar of Spoken and Written 
English). Syntaktický rozbor toto druhu nelze plně automatizovat a identifikace finitních vět ajejich 
zařazení muselo být provedeno ručně, což obnáší značné množství práce. 

Práce je jasně strukturovaná. Po přehledu deseti předchozích studií na toto téma v rozmezí od 
r. 1971 až do r. 2004 (proč nejsou studie seřazeny chronologicky?) následuje relativně velmi stručná 
kapitola o metodologii (4,5 stránky). Vlastní studie zahrnuje zevrubný popis jednotlivých textú 
(corpus 1-4), podle jednotného modelu: popis (finitních a nefitních) klauzí ve funkci syntaktického 
substantive, klauzí ve funkci adverbiále, klauzí rozvíjejících substantivum, dále popis "comment 
clauses" v textu a konečně popis zastoupení vět s různou konfigurací klauzí (kombinace hlavních a 
vedlejších finitních a nefinitních). Po probrání dvojice textů z téhož oboru následuje vždy kapitola 
srovnávající oba texty (corpus 1 versus 2, corpus 3 versus 4). Nejzajímavější je kap. 10 prezentující 
souborně zj ištěné výsledky. Závěr (kap. 10) velmi stručně shrnuje výsledky na dvou stránkách. 

Mám několik koncepčních námitek. Především se mi zdá, že práce je téměř výhradně 
zaměřena na technickou stránku rozboru, kategorie popisu, jejich uplatnění a kvantitativní zastoupení, 
tj. na prezentaci výsledků, a že opomíjí nebo jen letmo zmiňuje další aspekty, jako je hlubší pohled na 
metodologii, srovnání zkoumaných souború a interpretace zjištění. 

Konkrétně v kapitole o metodologii není věnována pozornost strategii výběru zkoumaného 
materiálu, popisu a charakteru textú, zvažování možných alternativ, jejich předností a nevýhod. 
Zároveň je zřejmé, že jejich volba nebyla náhodná. O tom, které konkrétní texty jsou rozebírány, se 
čtenář doví až z bibliografie (str. 156). Jejich výběr je přitom pro práci zcela klíčový a skrývá celou 
řadu úskalí. Starší psychologický text je, zdá se, převzat z knižní publikace, novější je časopisecký 
článek, cožje z metodologického hlediska potenciálně problematické a mohlo by se to projevit na 
stylu (výsledcích). Další věc je, že maj í-li zvolené dvojice textů representovat dvě odlišná akademické 
odvětví, bylo by možná vhodnější vybrat kontrastnější obory, nežje psychologie a ekonomie (oba 
patří spíše mezi měkké vědy). Místo ekonomie by možná výraznější výsledky poskytly texty 
z fYzicky, matematiky nebo chemie. 

Nicméně bez ohledu na zvolená odvětví fakt, že byly vybrány dvojice textů ze dvou oborů, 
celkem logicky vede k závěru, že kromě diachronního vývoje budou zkoumány také případné rozdíly 
mezi nimi. V literatuře jsou četné zmínky o tom (a zkušenost to potvrzuje), že akademický styl je do 
značné míry abstraktní pojem. Přestože nepochybně existují styčné rysy, kterými se tento styl liší od 
jiných, víme, že jazyky jednotlivých oborů (historie, fYzika) se mezi sebou výrazně liší a určitě 
se najdou odlišnosti mezi jednotlivými typy textů v rámci jednoho oboru (monografie, článek, 
konferenční referát). Očekával bych proto, že studie věnuje zvláštní kapitolu (oddíl) srovnání obou 
textú, které by shrnovalo podobnosti a odlišnosti. Bohužel v kap.l O Results Drawn from the Research 
se objevuje jen paralelní výčet zjištění. 
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Při bližším pohledu na kap. 10, je zřejmé, že celkový přehled výsledků v úvodu kapitoly 
(Tables 10.1 a 10.2) lze více rozpracovat, doplnit a upřesnit. Pokusil jsem se o to s těmito výsledky. 
Především je možno doplnit, že co do počtu slov je novější z dvojice psychologických (P) textů 042.6 
% (1525 slov) kratší. Informaci v Table 10.2 o tom, že počet hlavních vět v novějším psychologickém 
textu P2 se snížilo 17 % (přesněji o 16.7 %), lze doplnit o zjištění, že celkový počet vedlejších vět se 
snížilo 42,6 %. Nicméně z uvedených údajů je také možno vyčíst, že v Pl a P2 je procentuální poměr 
hlavních vět (HV) a vedlejších vět (VV) a poměr vedlejších vět finitních (VVF) a nefinitních (VVN) 
následující: 

Text HY VV VVF VVN % 

Pl 31,6 68,4 100 
61.1 38.9 100 

P2 40.2 59.8 100 
55 45 100 

Z toho vyplývá, že procentuální zastoupení hlavních vět se v P2 oproti Pl zvýšilo o 8,6 % na 
úkor vedlejších vět a že procentuální zastoupení nefinitních vedlejších vět se v P2 zvýšilo o 6,1 % na 
úkor finitních vedlejších vět. 

Analogicky pro ekonomické texty lze ukázat, že novější text El je o 37,9 % (1604 slov) kratší 
a informaci v Table 10.2, že počet hlavních vět se snížilo 6 % (přesnější 5.6 %), doplnit o informaci, 
že také celkový počet vedlejších vět se snížil, a to o 39,7 %. Na druhé straně procentuální poměr 
hlavních a vedlejších vět a finitních a nefinitních vedlejší vět vypadá v ekonomických textech takto: 

Text HV VV VVF VVN % 
EI 28,8 71,2 100 

58 42 100 
E2 38,8 61,2 100 

48 52 100 

Znamená to, že v E2 se procentuální poměr hlavních vět zvýšilo 10 % a poměr nefinitních vět 
také o 10 %. To ovšem skýtá trochu odlišný obraz od toho, co naznačuje Table 10.2. Zatímco Table 
10.2 naznačuje, že procento hlavních vět v P2 a E2 oproti P I a E2 klesá, z údajů o procentuálním 
zastoupení HY a VV naopak vyplývá, že zastoupení hlavních vět je v novějších textech vyšší. 
Podobně z procentuálních zastoupení finitních a nefinitních vět vyplývá, že v obou dvojích textů 
poměr finitních vět klesá a naopak narůstá poměr nefinitních vět. K tomuto závěru sice autorka také 
dospívá (s. 134), ale nepřímou cestou (srovnáním redukce finitních a nefinitních vět), a velikost tohoto 
trendu nespecifikuje. Z uvedených procentuálních poměrů v obou dvojicích textů také vysvítá, že 
tento trend (větší zastoupení hlavních a nefinitních vedlejších vět v současných textech) je 
v ekonomických textech o něco výraznější. 

Zjištění o diachronních změnách ve složení vět (stejně jako další zjištění o posunech v 
realizaci syntaktických funkcí vedlejšími větami ad.) jsou nepochybně zajímavá, ale přivádí mne to 
k další připomínce. Přestože autorka pracuje pouze s dvěma dvojicemi textů (jednou dvojicí pro obor, 
jedním textem pro dané období a obor), tacitně z nich vyvozuje poměrně obecné závěry o měnícím se 
akademickém stylu. I když jsou tyto závěry v souladu se závěry předchozích studií, nelze při takto 
malém vzorku vyloučit faktor osobního stylu. K obecnějším závěrům by opravt'íoval až mnohem 
reprezentativnější soubor textů (třeba i kratších), takto lze mluvit jen o tendenci naznačené zkoumáním 
velmi omezeného vzorku. Problém je podle mne v tom, že čím podrobnější je analýza (a v daném 
případě je velmi podrobná), tím více vystupuje do popředí fakt, že jde o texty dvou dvojic autorů (a 
jejich idiolektů). Extrapolace závěrů na celý textový typ, neřku-Ii žánr, může být ošidná. Tím ovšem 
hodnotu práce nechci nijak snižovat, pouze upozon'íuji na toto úskalí. 

Poslední část, 11. Conc\usion, představuje určitý antiklimax. Autorka zde pouze konstatuje 
zjištění a nepokouší se o žádnou interpretaci, nanejvýš konstatuje, že "the tlow ofthe modem texts ... 
is more straighforward and puts less stres s on concentration ... " .. Přitom to, co se z kvantitativních 
výsledků studie dá vyvodit, jim teprve dává faktický smysl. Kdybych se měl pro sebe pokusit najít 
nějaké vysvětlení, uvažoval bych např. o tom, zda strukturní zjednodušení textu nemůže souviset 
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s měnícím se pojetím a postavením vědy, se změnou v koncepci vzdělání ajinými estetickými měřítky 
(důraz na funkcionalitu, srov. na příklad vzhled vědeckých přístrojů na začátku minulého století a 
dnes), rostoucí specializací odborníkú ajejichjazykovou prúpravou atd. Absence komentujících vět 
(comment clauses) v soudobých textech múže zejména v psychologii souviset s výrazným posunem od 
introspektivních metod, subjektivních pozorování atd. k extrospekci, experimentálním metodám 
s využitím technického vybavení, a tato evaluativní, hodnotící složkaje v textu nahrazována snahou o 
posílení dojmu objektivní, nezaujaté prezentace apod. I kdyžje zjištění měnících se parametrú stylu 
cenné a využitelné z hlediska výuky ESP, je škoda nepodívat se na výsledky z určitého nadhledu. 

Dílčí poznámky: 
• v poděkování chybný titul: DrCs >DrSc. 
• chybí mi seznam tabulek, který je běžně uváděn za obsahem - usnadnil by orientaci a hledání 
• vadí mi užití termínu "corpus" v práci. Označuje se jím pouze jeden text, resp. vybraná část 

zkoumaného textu (o rozsahu 100 vět), což neodpovídá standardnímu úzu (srov. Baker, Hardie, 
McEnery, A Glossary of Corpus Linguistics, 2006). Korpus je obvykle definován jako "collection of 
texts",je reprezentativní pro určitou varietu, žánr a často anotovaný. 

• pracovní hypotéza se nachází překvapivě v kapitole 3 o metodologie výzkumu (" ... modern texts ... 
are expected to be simpler and more impersonal than older texts.", str. 8). Snad je to tím, že je 
odvozena z předchozích studií, a proto je uvedena v závěru kap. 2 Overview ofthe Previous 
Research 

• mám velký problém s tím, že ing/-ed formy jsou v premodifikační pozici brány jako non-finite 
clauses (the remainingfzfteen). Prakticky z toho vyplývá, že jakýkoli tvar slovesa ve větě, který není 
lexikalizován (str. 10), tj. uveden ve slovníku jako jiný slovní druh (předložka, adjektivum atd.) je 
nefinitní vedlejší věta (se sekundární predikací). Je toto skutečně standardní pojetí? - Stejně tak se 
mi nezdá kategorie 'finite c1ause' premodification, zmiiíovaná na str. 51,135 (uváděný příkald a 
don 'I know oplion). Podle mého názoru nejde o žádnou klauzi, ale o nominální citátové 
kompozitum v pozici přívlastku 

• jestliže je v Table 10.1 jasně uvedeno, že ve starších textech je ve 100 větách/souvětích 436 a 438 
klauzí, údaj v textu (s. 133), že prúměrný počet klauzí ve větě je "roughly 4.5 c1auses per sentence" 
nepúsobí dobře 

Přestože v posudku převažuj í spíše připomínky nad výčtem kladú, můj celkový dojem je 
pozitivní, práci považuji za kvalitní a přínosnou s tím, že výchozí hypotéza byla úspěšně prokázána. 
Velkou hodnotu studie spatřuji v metodice analýzy a zpracování. Rozbor materiálu je proveden velmi 
precizně a kompetentně. Zde autorka bezesporu prokázala vynikající teoretickou připravenost a 
schopnost použít teoretický aparát v konkrétním výzkumu. Kdokoli by chtěl její poznatky ověřit (třeba 
na širším okruhu textů) může její metodiku bez problému použít. Oceiíuji vynikající úroveií jazyka 
z hlediska výrazového i odborného a také pěkné zpracování textu po stránce formální a technické. 

Závěr: Předložená studie PhDr. Marcely Malé, M.A, spliíuje všechny požadavky obsahové i 
formální kladené na disertační práce, a proto doporučuji, aby se stala podkladem pro obhajobu a 
následné řízení k získání titulu PhD. 

dlí 
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V Praze dne 24. června 2009 prof. PhDr. Aleš Klégr 
Ú AJD FF UK Praha 
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