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Posudek vedoucí práce 

 

Předložená diplomová práce zkoumá oblast metadiskurzu v mluveném odborném 

jazyce. Autorka vyšla z popisu prostředků metadiskurzu v psaném odborném jazyce a 

zaměřila se na jejich zastoupení a funkce v univerzitních přednáškách. Práce ukázala specifika 

univerzitní přednášky jako textového typu akademického diskurzu a závislost volby 

metadiskurzních prostředků na charakteristikách textu. 

Analýza prostředků, jimiž autor vyjadřuje své postoje nebo organizuje text 

(interactional and interactive metadiscourse), vychází z pojetí metadiskurzu v pracích Kena 

Hylanda. Ze čtyř univerzitních přednášek (transkripty z korpusu akademické angličtiny 

BASE) bylo excerpováno celkem 200 dokladů metadiskurzních prostředků, které byly dále 

popsány z hlediska jejich realizační formy (formy jednoduché nebo komplexní, včetně větné 

realizace) a diskurzní funkce. U dvou přednášek zahrnula excerpce úvodní pasáže textu, u 

dvou se zaměřila na vlastní obsahové jádro přednášky. To autorce umožnilo konfrontovat také 

různé strategie přednášejících v různých úsecích přednášky. Zatímco úvodní části přednášek 

vykazují společné rysy (obdobné zastoupení interakčního i textově-organizačního typu 

metadiskurzních prostředků), tam, kde se přednášející věnují více vlastnímu tématu 

přednášky, jsou mezi přednáškami značné rozdíly reflektující individuální přístup 

přednášejícího a zřejmě i téma přednášky. 

Vlastní popis prostředků metadiskurzu je pečlivý, zahrnuje jak kvantitativní, tak 

kvalitativní analýzu vzorku. Autorka detailně komentuje funkce jednotlivých prostředků a 

ukazuje také, kde klasifikace není jednoznačná a dané prostředky plní současně více funkcí. 

Výsledky porovnává autorka s Hylandovými zjištěními pro psaný jazyk. Prokázala, že 

kategorie, jichž Hyland používá pro popis psaného odborného jazyka, nejsou pro popis 

přednášky dostačující. Autorka proto zavádí novou kategorii metadiskurzu – extended frame 

markers – která slouží k zasazení dané přednášky do širšího rámce přednáškového cyklu, 

semestru nebo dalších aktivit, které s přednáškou souvisejí. Také tam, kde se uplatňují tytéž 

kategorie metadiskurzu jako v psaném jazyce, nachází autorka rozdíly ve frekvenci (zejména 

textově-organizační ukazatele) a funkcích (užití ‚hedges‘ a ‚boosters‘). 

Problematičtější je popis formy sledovaných prostředků. V souladu s citovanou 

sekundární literaturou autorka konstatuje, že odlišení propozičního obsahu a metadiskurzu je 

v praxi obtížné, ne-li někdy nemožné. Stanovení hranice metadiskurzního prostředku je 

problematické, např. v př. (70) na str. 41 funguje zřejmě jako ‚booster‘ jen premodifikace well 

known, v př. (69) emfatické do, podobně př. ‚hedges‘ (31) a (33) na str. 35; někde by bylo 

zřejmě možné sekvenci chápat jako řetězec metadiskurzních prostředků (př. 99 na str. 49 i’m 

going to concentrate on three main aspects today). 



Zatímco vlastní analytická část práce je dobře promyšlená a zpracovaná, teoretická část 

práce je poznamenána do značné míry nedostatkem času, který mohla autorka práci věnovat. 

Týká se to zejména poměrně chaotické prezentace poznatků (pododdíly nejsou někde zřetelně 

odděleny, jejich názvy někdy nevystihují přesně jejich obsah, např. oddíl Hyland’s previous 

model popisuje oba autorovy modely metadiskurzu). Celkově by bylo práci prospělo ještě 

jedno pečlivé čtení (v obsahu např. chybí kapitola Conclusion). 

 

Závěr 

Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce. 

Doporučuji ji k obhajobě a předběžně hodnotím známkou velmi dobrou až dobrou. 
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