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Posudek vedoucí bakalářské práce 

Bakalářská práce Ondřeje Slowika vychází z předpokladu, že struktura nominální 
fráze (NP) je do značné míry ovlivněna tím, zda se jedná o mluvený nebo psaný projev. 

Pro studium rozdílů ve stavbě nominální fráze zvolil autor mluvený a psaný odborný 
text - přednášky a tematicky odpovídající odborné články z oblasti humanitních věd 
(literatury). Ze tří mluvených a tří psaných textů bylo excerpováno po 50 NP, jejichž řídícími 
členy jsou obecná jména a které jsou přímými realizacemi větných členů. Zároveň byly 
zaznamenány počty NP, jejichž řídícími členy jsou vlastní jména nebo zájmena, a frází, které 
jsou součástí modifikace v základních NP. 300 nominálních fází bylo analyzováno z hlediska 
vnitřní struktury (přítomnost a forma premodifikace a postmodifikace, determinátory), délky a 
komplexnosti fráze ajejí syntaktické funkce (preverbální vs. postverbální postavení ve větě). 
Výsledky rozboru frází v mluveném a psaném textu byly porovnány a autor se pokusil 
v závěru vysledovat určité tendence a rozdíly ve stavbě NP v obou typech textu. Dochází 
k tomu, že zatímco počet NP se v obou typech textu příliš neliší, jejich stavba je do značné 
míry odlišná. NP v psaném textu j sou delší (měřeno počtem slov), jej ich komplexnost lze 
měřit i počtem NP, které jsou do nadřazené fráze začleněny v rámci pre- a postmodifikace. 
Také zde jsou mezi psaným a mluveným jazykem výrazné rozdíly - v psaných textech počet 
NP v modifikaci převyšuje počet "základních" NP. V psaném textu nachází autor také vyšší 
počet NP, které obsahují jak pre- tak postmodifikátory. Premodifikace v psaném textu je 
častěji několikanásobná. V obou typech textuje nejčastější formou postmodifikace 
předložková fráze - tento rys je opět výraznější v psaném textu. Mluvené texty, na druhé 
straně, obsahují hovorové premodifikátory sort ofl kind oj Větší měrou jsou zastoupeny NP 
tvořené zájmeny. S celkovou stavbou psaného a mluveného textu souvisí četnější postavení 
rozvitých NP v preverbálním postavení v psaném textu a naopak četné NP realizované 
zájmeny ve funkci podmětu v mluveném textu. 

Je třeba ocenit, že Ondřej Slowik pracoval velmi samostatně - část práce zpracovával 
během studijního pobytu v zahraničí, samostatně si vyhledal také psané texty, které použil 
k excerpci dokladů, zorientoval se dobře v transkripci mluvených textů z korpusu BASE. 

Závěr 

Bakalářská práce splnila zadání. Navrhuje metodologii popisu a porovnání NP ve dvou 
typech odborného textu a v závěru prezentuje přehledně výsledky této sondy. Bakalářskou 
práci O. Slowika doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím jako velmi dobrou až 
výbornou. 
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