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Kol. Zitová si zvolila jako téma diplomové práce srovnání odborných textů 
v humanistické a nové češtině z hlediska textové lingvistiky. Vedena pozorováním, že 
v některých středně-českých textech začíná téměř každá větná jednotka textovým 
konektorem, rozhodla se aplikovat dnešní znalosti textové lingvistiky na češtinu staršího 
období a charakterizovat ji srovnáním s dnešní češtinou. Jde o náročný koncept: analýza textů 
jednoho z těchto období by byla jako diplomový úkol plně dostačující, nehledě na to, že 
srovnání dvou souborů textů s sebou nese nejen dvojnásobek práce, ale i riziko možných 
metodologických omylů při samotném srovnání. Kol. Zitové se však podařilo tohoto 
náročného úkolu zhostit s úspěchem, v sevřené formě a s dostatečnou hloubkou, jak uvedeme 
dále podrobněji. 

Práce si klade za cíl zjistit míru vyjadřování sémantických vztahů mezi výpověďmi 
v obou obdobích a objasnit rozdíly či shody ve výstavbě odborného textu.  

V první části práce jsou podrobně a úplně popsána teoretická východiska, a to jak 
z oblasti stylistiky, tak z oblasti textové syntaxe. Autorka tu přehledně srovnává koncepce 
českých a zahraničních lingvistů (Pražská škola, německá funkční stylistika, koncepce 
languages for special purposes; dále Beaugrande – Dressler, Halliday – Hasanová, van Dijk, 
rétorická struktura textu – Mann – Thompson, Joshi, Webberová, Asher, Penn Discourse 
Treebank, Prague Dependency Treebank), komentuje jejich pojetí, ukazuje vývoj jednotlivých 
pojmů, jasně definuje svoje základní pojmy. Oceňuji na této části zejména dvě věci: 

- teoretická část je velmi logicky spojena s vlastním výzkumem autorky: po kapitole o 
stylistice je zařazena kapitola popisující stavbu obou souborů textů (tj. ve chvíli, kdy 
je zřejmé, na základě čeho byl tento materiál vybrán); po kapitole o textové lingvistice 
je zařazena analýza dokladů (tj. ve chvíli, kdy je zřejmé, jak byl materiál analyzován).  

- Autorka se u definovaných pojmů i jinde zodpovědně věnuje hraničním a 
problematickým případům a snaží se k nim zaujmout stanovisko (nepravé vztažné 
klauze, anakoluty, víceznačné konektory apod.) 

V této části je zajímavé také vymezení odborného stylu v historické perspektivě, diplomantka 
se zamýšlí nad tím, kdo mohl být čtenářem českého odborného textu v době, kdy se odborné 
texty psaly především latinsky, a hledá analogické odborné texty v nové češtině.  
 

Vlastní analýza odpovídá na otázky položené v úvodu. Kol. Zitová kvantitativně 
hodnotí míru vyjádřenosti mezivýpovědních sémantických vztahů a dochází k závěru, že 
středněčeské texty skutečně vyjadřují mezivýpovědní vztahy častěji explicitně než texty 
novočeské. To by evokovalo myšlenku, že jsou tyto texty srozumitelnější než texty 
novočeské. Kol. Zitová ale zároveň uvádí, že ve středněčeských textech místy dochází k 
akumulování informací bez logického vnitřního uspořádání, pouze k jakémusi mechanickému 
spojení textovými konektory, uvažuje dokonce o vlivu mluvené řeči. To odporuje vžitému 
pohledu na humanistické texty jako na syntakticky promyšlené celky; prosím autorku o krátké 
vysvětlení k této myšlence. 

Po metodologické stránce se autorka rozhodla zjistit míru explicitnosti poměrem mezi 
počtem konektorů a klauzí. Toto řešení považuji za jednoduché a dobré; prosím autorku o 



doplňkovou úvahu, zda a jak by bylo možné spočítat explicitnost vyjádření mezivýp. sém. 
vztahů jinak. 

Analýza je vymezena poměrně úzce (zaměření na konektory), ale toto téma se 
zpracovává z mnoha perspektiv. Vedle zhodnocení míry explicitnosti zde diplomantka 
popisuje také rozdíly v distribuci jednotlivých typů vztahů a vysvětluje je, přičemž věnuje 
zvláštní podkapitolu vztahům konjunktivním, kauzálním, kontrastivním a dalším, méně často 
zastoupeným. Kromě toho se práce věnuje také praktickým sondám do textů s největší a 
s nejmenší soudržností vyjádřenou konektory. 

Z analýzy jsou vyvozeny přehledné závěry , které odpovídají tomu, čím se analýza 
zabývala, a zároveň i cílům stanoveným v počátku práce. 
 

Po formální stránce má práce více než dostatečný rozsah (124 s. bez příloh, 73 s. 
příloh), je formulována velmi srozumitelně a jednoznačně, náležitě odkazuje na cizí 
publikace, neobsahuje pravopisné chyby. 
 

Diplomová práce kol. Zitové představuje vyspělé vědecké dílo, ve kterém se autorce 
podařilo velice dobře vyvážit šířku tématu, hloubku zpracování a stránkový rozsah práce. 
Předkládaná diplomová práce vedle výsledků vlastní analýzy obsahuje také zajímavé 
teoretické komentáře ke stylistice i textové lingvistice. Celkově pak splňuje a přesahuje 
nároky na diplomovou práci. Proto ji s radostí doporučuji k obhajobě a zároveň ji 
navrhuji jako podklad pro rigorózní řízení a udělení titulu PhDr. 
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