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Oponentský posudek diplomové práce 

 Předložená diplomová práce je příspěvek k popisu funkcí přímých a nepřímých forem 

prezentace řeči v britském seriózním a bulvárním tisku.  Zvolená teoretická východiska se 

zakládají na modelu Eleny Semino a Micka Shorta (Corpus Stylistics. Speech, Writing and 

Thought Presentation in a Corpus of English Writing, 2004) a na dřívější práci G. Leeche a 

M. Shorta, Style in Fiction (1981). Popisu modelu, který je koncipován jako systém kategorií 

skalární povahy, je věnována polovina práce. Nejdůležitější kategorie jsou nepřímá řeč, 

neuvozená nepřímá řeč, přímá řeč a neuvozená přímá řeč; další kategorie zahrnují naraci 

(prezentaci bez jakéhokoliv odkazu na původní promluvu), informaci o promluvě, která se 

uskutečnila, bez uvedení obsahu, a vypravěčovu zprávu o mluvním aktu s informací o tématu. 

V nepřímé řeči jsou  registrovány dílčí citace (q-phenomenon). Skalární povaha kategorií je 

reflektována v anotaci portmanteau, která upozorňuje na všechny kategorie, do nichž by daný 

typ mohl být zařazen. 

 Tyto kategorie autorka zkoumá na vlastním korpusu, který vytvořila z tří zpráv on-line 

z The Guardian, reprezentujícího seriózní tisk, a tří zpráv on-line z tabloidu Daily Mail. V 

obou denících náležitě zvolila zprávy informující o stejných událostech. Vzhledem k tomu, že 

vytvořené soubory mají různý rozsah - soubor Daily Mail je zhruba o třetinu větší než soubor 

The Guardian, kvantitativní údaje o frekvenci výskytu zkoumaných jevů se porovnávají v 

rozsahu 1000 slov. Větší rozsah autorčina souboru Daily Mail názorně ilustruje souvislost 

délky zprávy s jejím tématem: srovnatelný rozsah v obou denících má pouze zpráva o jednání 

představitelů anglikánské církve o ženských představitelkách biskupů, kdežto zejména zpráva 

o soudu s pedofilem má v tabloidu rozsah více než dvojnásobný. Celé texty zpráv, v nichž 

jsou sledované kategorie označkovány podle vzoru Semino a Shorta, jsou uvedeny v příloze, 

avšak s vlastním výkladem v samotné práci nejsou propojeny. Kontext příkladů uváděných ve 

výkladu lze v příloze dohledat  jen vyhledáním příkladu v celém textu příslušné zprávy. 

 Kvantitativní rozbor srovnává zkoumané soubory z hlediska zastoupení všech forem 

prezentace přímé řeči, výskytu kategorií nejen mezi oběma soubory, ale i v rámci každého 

souboru zvlášť a také s údaji ve výchozí literatuře. Vzhledem k velkému rozdílu mezi 

rozsahem autorčina korpusu a korpusu, na němž se zakládají výsledky Semino a Shorta, však 

nejsou zjištěné diference dostatečně podložené. Kvantitativní rozbor je doplněn podrobným 



kvalitativním rozborem zaměřeným na formální, stylistické a pragmatické aspekty 

zkoumaných zpráv. V této souvislosti postrádám v literatuře základní dílo, Investigating 

English Style D. Crystala a D. Davyho.  

 Výsledky práce ukazují nejvyšší zastoupení nepřímé a přímé řeči (v obráceném pořadí 

v Daily Mail a The Guardian), prezentace psaní se vyskytla marginálně. Zajímavá zjištění se 

týkají funkce dílčích citací v rámci nepřímé řeči ('q' phenomenon): zatímco v seriózním tisku 

jsou dost rozsáhlé a uvádějí příslušný kontext, v tabloidech jsou krátké a obsahují 

nejdůležitější nebo nejatraktivnější nebo kontroverzní informace. Od té se reportér tímto 

způsobem distancuje. Zajímavý je též účinek koncového postavení uvozovací řeči: v souboru 

seriózního tisku často stojí po delším úseku, takže je prezentace přímé řeči interpretována 

jako narace. Obecně však kvantitativní výsledky ukazují, že  seriózní tisk více dbá na to, aby 

byly řečové akty přiřazovány příslušným mluvčím. Naproti tomu v tabloidech je přímá řeč 

členěna do kratších úseků přes hranice odstavců, což vede k oddělení signálu prezentace 

promluvy. V závěru je soubor Daily Mail obecně charakterizován snahou o snadné čtení a 

bezprostřednost prezentace konkrétní informace ze scény události, kdežto soubor The 

Guardian zaměřením na objektivní shrnutí ze strany reportéra a připsání prezentované 

promluvy příslušnému mluvčímu. 

Dotazy a poznámky k jednotlivostem: 
Jaký je rozsah autorčina korpusu? Na s. 73/1sh se uvádí 7000 slov, součet údajů v tabulce na s. 34, 35 
je 9051 slov, na s. 33/3sh se uvádí 9065 slov 
s. 41: Co míní autorka kataforickou referencí v exx. 17 a 20 (s. 39) a anaforickou referencí v exx. 19 a  
22 (s. 39)? 
s. 47: have also been announced je performativní řečový akt? 
s. 50: kde je tabulka 53? tabulek je celkem 11 
s. 56: užití/neužití that v ex. 46 souvisí s jiným uvozovacím slovesem: say - add 
Jazyk: s. 17, druhá věta v 1.3.2.6 - chybí hlavní věta; chyby v interpunkci jak  anglické (např. s. 18 
pod ex. 8 chybí čárka před vztažnou větou s větným antecedentem), tak české (např. s. 78,79,80)  
 s. 44/6sh are longer then; s. 45/4zd: clearly suggests that the whomever it was who ... s. 48: we are 
also rendered the information; 63/2sh: contains very little verbs; s. 70/7sh which suggests of a deictic 
pivot; s. 70/4zd: enables for; ve slovosledu vět s also  (např. s. 30/9sh); aj. 
překlepy zejména v českém resumé: s.78/12zd pal (pak); 7zd bitském; minalistický; 
styl: časté užívání stažených záporných slovesných tvarů - nevhodné akademickém textu 
 
Závěr: 
Diplomovou práci Barbory Čermákové hodnotím pozitivně po stránce obsahové. Autorka 
splnila cíl práce a dospěla k řadě zajímavých zjištění. Zjištěné nedostatky jsou dílčí povahy a 
týkají se formální stránky. Doporučuji ji k obhajobě a v závislosti na jejím průběhu ji 
předběžně hodnotím až známkou velmi dobrou. 
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