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Diplomová práce zkoumá prostředky vyjadřování interpersonální funkce (tzv. metadiskurz) 
v anglických univerzitních přednáškách. Autorka si klade za cíl porovnat užití těchto 
prostředků v mluveném diskurzu s jejich užitím v diskurzu psaném (akademickém). 
 
V teoretické části práce autorka nejdříve nastiňuje problematiku klasifikace a popisu 
prostředků vyjadřování interpersonální funkce z pohledu rozdílných teoretických přístupů a 
podává přehled základní odborné terminologie, přičemž se zaměřuje na dva základní modely 
k problematice - Hylandův a Ädelové. Na první pohled se oba přístupy zdají být srovnatelné – 
oba zkoumají dvě roviny diskurzu, interakční i interpersonální. Autorka zde bohužel nabízí 
pouze holou charakteristiku obou přístupů, v diplomové práci bych však očekávala autorčin 
kritický přístup k dané problematice, její zhodnocení, v čem se oba přístupy liší. Vzhledem 
k chybějícímu kritickému přístupu není zřejmé, proč si autorka pro analýzu zvolila právě 
Hylandův model. Zároveň považuji za nedostatečné, že v sekundární literatuře chybí novější 
zdroje od Hylanda – jeho monografie (2005) Metadiscourse: Exploring Interaction in Writing 
a (2009) Academic discourse: English in global context. 
Dále v teoretické části věnuje autorka pozornost rozdílům mezi psaným a mluveným 
jazykem. Popis rozdílů je však velmi zobecněný a stručný, chybí mi zde další sekundární 
literatura, která se tématu bezprostředně týká, mimo jiné Vachek (1976 a 1989) nebo 
Halliday, M.A.K. (1985) Spoken and written language. V samém závěru teoretické části jsou 
náležitě popsány charakteristické rysy univerzitních přednášek.   
 
Třetí kapitola popisuje materiál a metodologii. Analýze bylo podrobeno celkem 200 dokladů 
excerpovaných z univerzitních přednášek (po 50 příkladech ze čtyř různých oblastí 
humanitních a společenských věd). Materiál pro analýzu byl čerpán z korpusu BASE, chybí 
zde však detailnější popis korpusu, ze kterého časového období přednášky pocházejí (včetně 
vysvětlení zkratky BASE). V této části práce bývají obvykle stanoveny hypotézy (jaké jsou cíle, 
očekávání), které zde bohužel chybí. 
 
V empirické části práce (4. kap.) se autorka opírá o Hylandův model vyjadřování 
interpersonální funkce sestavený na základě psaného akademického diskurzu. Doklady 
klasifikuje ze dvou základních aspektů – z hlediska jejich funkce v textu a realizační formy. 
Analýza ukázala, že interaktivní prostředky nad prostředky interakčními (textovými) 
jednoznačně převládají. V tomto ohledu se výsledky práce shodují s Hylandovými závěry, že 
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se v humanitních vědách autoři daleko častěji zaměřují na budování vztahu se 
čtenářem/posluchačem. Pokud jde o zastoupení jednotlivých interaktivních prostředků, 
v přednáškách se nejčastěji „self-mentions“ (32%), „hedges“(23%), dále potom „engagement 
markers“ (18%) a „boosters“ (18%). Z interakčních prostředků převládají „frame markers“ 
(38%) a souřadicí spojky mající funkci „transition“ (34%). Zde přinesla analýza zajímavé 
zjištění, že stávající Hylandova klasifikace není pro analýzu mluveného diskurzu plně 
dostačující, a autorka proto obohacuje stávající klasifikaci o kategorii novou, tzv. „extended 
frame markers“, která zahrnuje prostředky, pomocí nichž přednášející odkazuje na jiné 
přednášky, popř. aktivity mimo přednášky. Co je však poněkud překvapivé, je skutečnost, že 
se teprve v analýze objevuje detailnější klasifikace některých funkcí (např. hedges na str. 35 – 
acknowledgement of uncertainty, emphasizing the subjectevity… nebo engagement markers 
na str. 39, frame markers na str. 50), aniž by předtím byla zmíněna v teoretické části. Tento 
postup je v odborné práci nestandardní, subklasifikace měla být charakterizována a 
ilustrována prototypickými příklady už v teoretické části, pokud se jedná o již existující 
klasifikaci. Na druhou stranu je třeba ocenit, že autorka nezůstává u prostého zařazení do 
kategorie, ale v rámci své analýzy nabízí řadu zajímavých postřehů k jednotlivým příkladům,  
upozorňuje na nejednoznačné případy, hledá alternativní interpretace, a ukazuje tak, že se 
jednotlivé funkce „hedges“ do značné míry překrývají (např. na str. 37 a 44).  

V 5. kapitole shrnuje autorka závěry své analýzy. Bohužel zvolený postup prezentace 
výsledků není příliš přehledný. Místo aby byly výsledky a distribuce jednotlivých funkcí 
prezentovány postupně podle zkoumané roviny, nejprve interaktivní a poté interakční, 
hodnotí autorka výsledky souhrnně a v jiném pořadí než dosud, což je pro čtenáře poměrně 
matoucí. 
 
 
Formální a jazykové nedostatky: 
- s. 10 – Masters thesis místo master’s thesis; často chybné užití členu (např. s. 10 – the four 
lectures), gramaticky nesprávné formulace (např. s. 16 - demonstrated on, on which they 
develop (autorka měla nejspíš na mysli draw upon), s. 27 – nesprávné užití concretely (místo 
namely) 
- interpunkce (většinou tečka) se uvádí až za odkazem na zdroj a koncem závorky, např. 
(Hyland, 2005: 37,41). 
- s. 30 – v empirické části se objevuje odkaz na Hylanda (2005), který v bibliografii zcela chybí  
- str. 32-33 – při popisu kolokací by bylo bývalo praktické příslušné kolokáty podtrhnout (př. 
16-18), takto jsou dané příklady pro čtenáře nepřehledné 
- Celá práce se vyznačuje nestandardním členěním textu, autorka vynechává řádek mezi 
jednotlivými odstavci. Zároveň chybí detailnější číslování podkapitol jednotlivých sekcí práce 
(obzvlášť kap. 2.2 a 2.3, přitom v obsahu jsou názvy podkapitol uvedeny bez číslování) 
- Nestandardní je také číslování jednotlivých zdrojů v bibliografii. 
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Celkově lze říci, že předložená diplomová práce zpracovává komplexní a zajímavé téma.  
K nedostatkům práce patří chyby v obsahu, nedostatečně stanovené hypotézy a neadekvátní 
způsob prezentace získaných poznatků. Výtky lze bohužel mít i k formě a obsahu českému 
resumé. Resumé není to samé jako závěr, mělo by proto obsahovat nejdříve charakteristiku 
problematiky, shrnutí obsahu teoretické části, popis zkoumaného materiálu a metodologie, a 
teprve následně lze přejít k výsledkům analýzy. 
 
 
 
Dotazy k obhajobě: 
1. Uvádíte, že u dvou přednášek jste se zaměřila na jejich úvodní části. Zajímalo by mě 

členění přednášek jakožto mluveného jazyka. Jak lze poznat, kde končí úvodní část a 
začíná vlastní přednáška? 

2. Proč jste hodnotila př. 9 we are addicted to na str. 31 jako „exclusive we“? Nedalo by se 
hodnotit jako „inclusive“? Pak by se ale nejspíš jednalo o „engagement marker“. 

3. Str. 36 – př. 43-44 – adverbium quite hodnotíte jako „hedge“ s funkcí „evaluation of 
content“. Nesouvisí zde evaluační funkce spíše s hodnotícím adjektivem (good, skilled)?  

4. Str. 37 – Nesouvisí odlišné hodnocení příkladů 47 a 49 spíše s dvěma typy modality 
(epistemická vs. deontická modalita)?  

5. Str. 38 – př. 56  - Je realizační formou skutečně imperativ? 
6. Str. 52 – Uvádíte, že se v analýze objevily pouze souřadicí spojky jako realizační formy 

„transitions“. Adverbiální spojovací prostředky jako however, therefore se v analýze 
vůbec nevyskytly?  

7. V českém resumé by bylo dobré místo anglických termínů jednotlivých funkcí (např. 
„boosters“, „frame markers“ a  „extended frame markers“) pokusit se dohledat, popř. 
sama navrhnout termíny české. Jak byste je nazvala? 
 
 

 
Závěr: I přes výše uvedené nedostatky splňuje studie Kateřiny Klapalové požadavky kladené 
na  diplomovou práci, přinesla několik zajímavých zjištění a může se tak stávat východiskem 
pro další zkoumání. K obhajobě ji proto  doporučuji a předběžně hodnotím známkou dobře 
až velmi dobře. 
 
 

 
PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. 
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