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V předkládané diplomové práci se Martin Liška zabývá jazykem sportu z hlediska slovní 

zásoby, syntaxe a stylistiky. Konkrétně přistupuje k problému jako k analýze šesti vybraných 

sportovních komentářů, které referují o hokejovém a fotbalovém utkání. Většina práce se zaměřuje 

na čtyři oblasti: sportovní terminologii, neformální výrazy, dynamiku sloves a finitní a nefinitní 

slovesné tvary. Cílem práce je podle autora porovnat shody a rozdíly v jazyce sportu tak, jak jej užívají 

různá média. 

Na práci především oceňuji přehlednost a důkladnost analýzy (viz Přílohy), zejména v oblasti 

užitého lexika a jeho vysvětlení. U některých závěrů je škoda, že nejsou dále rozvíjeny a autor 

nenabízí vlastní interpretaci vyskytujících se jevů ve větším rozsahu (např. na str. 68 by čtenář jistě 

ocenil důkladnější komentář k faktu, že text č. 4 neobsahuje větší množství neurčitých slovesných 

tvarů – je zde možný vliv americké angličtiny či daného média?). Za jeden z nejzajímavějších 

momentů analýzy považuji identifikovanou podobnost mezi textem č. 3 a 6 z hlediska charakteru 

statických sloves. Zajímalo by mě, zdali skutečně podle autora vyplývá z analýzy, že větné konstrukce 

s kopulativním spojením jsou celkově syntakticky jednodušší než větné struktury obsahující jiná 

statická či dynamická slovesa.  

První nejasnost, která by zasloužila objasnění, se objevuje v samotném názvu a anotaci práce. 

Jelikož autor nezmiňuje, jaké je jeho přesné vymezení termínu stylistika (pouze letmá zmínka na str. 

13 bez jakékoli definice)
1
, není zcela jasné, proč se rozhodl lexikální a syntaktické aspekty jazyka 

sportu vyčlenit z aspektů stylistických.  Další nejasnost se dle mého soudu týká motivace pro výběr 

analyzovaných textů. Autor v teoretické části logicky zdůrazňuje language of unscripted commentary 

jako typický registr jazyka sportu, ovšem ve svém výběru textů se tomuto typu komentáře přibližuje 

jen velmi vzdáleně. Jako vzorek unscripted commentary v textu č . 3 zvolil přepis stručného shrnutí 

zápasu. Zajímalo by mě, proč nepracoval například s takzvanými on-line reports, které jsou na webu 

                                                           
1
 Jelikož autor čerpá v oblasti stylistické z publikace Crystala a Davyho (1969), stojí za zmínku jejich pojetí 

stylistiky, která je mimo jiné definována jako analýza jakéhokoli relevantního jazykového elementu či aspektu, 

tj. lexikálního i syntaktického (ibid. 10-11).  
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BBC v psané podobě jazykově asi nejblíže autentickému mluvenému komentování. Domnívám se, že 

jazyk užitý v těchto bezprostředních reportážích by nabízel rozdílné distribuční vzorce relevantních 

jazykových jevů než již značně strukturované hodnocení zápasu ex post (viz str. XVI, text č. 3), které je 

navíc, jak sám pisatel zmiňuje, velice omezeného rozsahu. 

Mé hlavní výhrady se týkají dvou oblastí. V prvním případě jde o méně závažný aspekt 

grafické úpravy textu, která se mi zdá značně „nepřátelská“ vůči čtenáři, jelikož je již na první pohled 

nedostatečně jasně členěná a téměř nepoužívá číslovaných nadpisů a křížových odkazů. Měl autor 

nějaký pádný důvod k tomuto grafickému minimalismu? S trochou nadsázky by se dalo říci, že v této 

podobě text formálně vykazuje jisté podobnosti s jazykem improvizovaného sportovního komentáře. 

Ve druhém případě se jedná o charakter teoretické části práce, která dle mého názoru pracuje 

s velmi omezeným množstvím zdrojů a která nedostatečně usouvztažňuje prezentovanou teorii a 

vlastní výzkum. Způsob práce se zdroji formou popisu jednotlivých kapitol mnohde působí spíše jako 

recenze zmiňované práce, než jako organická součást teoretického výkladu, o který by se měla opírat 

část praktická. Vzhledem k úrovni vlastního výzkumu ubírá první část práce zbytečně celému textu na 

kvalitě. 

Co se týče formulační úrovně práce, závažnější výhrady nemám, jedná se jen o občasnou 

stylistickou nevyváženost (např. str. 38 – the reader would probably have a hard time following), 

občasné užití příliš komplikované větné struktury (např. str. 2, odst. 1) nebo drobná přehlédnutí 

(např. str. 1 – focussing; str. 59 – chybějící předložka v the overall structure the report).  

 

Přes zmíněné výhrady je podle mého názoru předkládaná diplomová práce velice zajímavě 

zpracovaným počinem, který je nosný pro další výzkum a splňuje nároky kladené na takovýto typ 

práce. 

Práci proto doporučuji k přijetí, navrhuji hodnotit předběžně jako výbornou až velmi dobrou 

a ponechat konečnou známku na výsledku obhajoby. 

 

 

 

V Praze, 25.5.2010      PhDr. Klára Matuchová 
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