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Posudek oponenta 

Bakalářská práce Ondřeje Slówika srovnává mluvený a psaný akademický monolog z hlediska 
typu obsažených substantivních frází, zejména s ohledem na jejich složitost, délku a realizační 
formy. Vychází z Biberova (2006) poznatku, že žánry akademického diskurzu vykazují 
značnou shodu charakteristik a rozdíl v psaném a mluveném akademickém projevu bude 
primárně projevem rozdílu v médiu. 

Teoretická kapitola (2) přehledně a srozumitelně rekapituluje syntax substantivní fráze, její 
větněčlenské využití, a všímá si jednotlivých realizačních forem determinátorů a modifikátorů. 
(V této části by se hodila zmínka o různém používání termínu ,specific' u typu reference, 
neboť v obou zdrojích, ze kterých autor čerpá, se tento termín využívá různě. Na str. 16 se 
zmiňují čtyři hlavní typy reference, ve výčtu je jich však pět.) 

Materiál pro srovnání (Kapitola 3) je shromážděn z korpusu BASE (tři přednášky) a tří 
literárně vědných článků, po 150 NPs, kde řídící člen je apelativum, z psaného a mluveného 
textu (300 celkem). K excerpci: jak rozumět formulaci: [An NP] must be a realization of a 
clause element and therefore it must be included in the basic structure ofthe sentence? Co je 
"basic structure ofthe sentence"? (str. 25). Dále pak formulace: 150 NPs "from each type of 
monologue, which adds to 300 phrases in total" (str. 26). Vyskytly se případy, kdy byla hranice 
NP nejasná? 

V části 4 je podán popis frekvence a typu NPs v excerpovaných textech. Analogicky 
jsou v kap 4.1 (mluvený jazyk) a 4.2 (psaný jazyk) popsány a kvantifikovánay realizační 
formy determinace, pre a postmodifikace. Orientaci v kvantitativních údajích obecně ztěžuje 
absence součtů a nepřesnosti v kvantitativním vyjádření. Např. na. str. 28, 2. odst. a str. 36 
přeposl. odst., by bylo vhodnější uvést počty typů frází v přehlednější formě - zcela chybí údaj 
o jejich celkovém počtu, resp. procentní či frekvenční vyjádření (Je celkový počet NP 
v excerpovaném textu 377, resp. 394?) 

Při popisu typů a prostředků determinace (4.1.2) si neodpovídají údaje na str. 29 
v počtu uváděných determinací genitivem (v textu se uvádějí 4, v tabulce 5). Textová čast na 
str. 29-30 popisuje 147 frází, tabulka zahrnuje 148, celkově se však pracuje se 150 NPs. 
Tabulka 4 na str. 38 naopak obsahuje 151 položek. Některé tabulky uvádějí procentní údaje 
(např. Tab. 2, str. 31, jiné ne Tab. 1, str. 30). Nabízí se také otázka ke klasifikaci realizačních 
forem: je related ptc.? (str. 32), totéž unbounded(!), fitting, mixed (str. 40). 

Závěrečná část pak srovnává (Kap. 5) získané kvantitativní údaje popsané ve 4.1 a 4.2 a 
nachází rozdíly v délce NP Uak byl získán údaj o délce NP 13,6% na str. 44?), její sytaktické 
funkci a pozici ve větě (pre/postverbální), složitosti (embedding) a délce premodifikace a 
postmodifikace. Kvantitativní rozdíly jsou přehledně znázorněny grafy 1-5 (zahrnuje graf 1 na 
str. 44 "aU NPs" nebo jen "cNPs"?) 

Lze předpokládat, že míra a typy modifikace bude srovnatelná i v jiných registrech 
akademického jazyka (např. přírodní vědy)? 



Poznámky k nepřesnostem ve vyjadřování: 
premodification místo postmodification (4.1.4.4) 
re1ative few dependent c1ausus, but numerous komplex noun phrases (str. 24) 
we gained 3 occurrences (str. 30) 
it represents an indispensable part of9.5% (str.33) 
The fact that oJhas a much wider function than just of the oj genitive can be illustrated 
by the following examples. (str. 41) 
there are some differences that should generally in the spoken and w. acad. monologue 
(str. 48) 
bez členu different type (str. 39), noun phrase (str. 9) atd. 
užívání adj. eminent (např. str. 45), atd. 
str. 51 - předložkový komplement nebo komplement předložky? 

Autorovi se celkově podařilo analýzou substantivních frází ve dvou typech akademického 
diskurzu prokázat předpokládané rozdíly v realizační formě modifikace, zejména délce a 
složitosti. Na práci je třeba ocenit počet zpracovaných příkladů a technické zpracování textu. 
Námitky lze mít k menší úspornosti a pečlivosti prezentace výsledků na úkor kvalitativního 
zhodnocení výsledků. 

Závěr: 

Jak vyplývá z výše uvedeného, splňuje předložená studie Ondřeje Slówika kritéria 
kladená na bakalářské práce. K obhajobě ji proto doporučuji a předběžně hodnotím známkou 
velmi dobře. 

V Praze 16. června 2010 

PhDr. Pavlína Š,aldová, Ph.~. 
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