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Předložená diplomová práce zkoumá dva vybrané prvky řečového managementu, a to 
opakování a vyplněné pauzy. Ve své práci autorka si klade za cíl podrobně popsat 
charakteristické rysy opakování a vyplněných pauz, srovnat užívání těchto prvků u českých 
pokročilých mluvčích angličtiny a u mluvčích rodilých a charakterizovat tak rozdíly v jejich 
užívání. Ze současných studií věnujících se prvkům řečového managementu vyplývá, že 
opakování i vyplněné pauzy se přirozeně objevují a nenarušují míru porozumění textu a jejich 
hlavní funkcí je zajištění plynulosti v řeči a získání času pro naplánování promluvy.  

Teoretická část nabízí velice přehledný a vyčerpávající úvod do dané problematiky. 
Autorka vychází od obecné charakteristiky mluveného diskurzu, ukazuje, jak problematická je 
definice jeho základní jednotky (oproti termínu „sentence“ v jazyce psaném), a shrnuje různé 
přístupy, které jsou v současné době k dispozici. V teoretické části práce nejvíce těží z Bibera 
et al., Cartera a McCarthyho, v praktické části se pak opírá především o analýzu Götzové, která 
prováděla obdobný výzkum s německými nerodilými mluvčími. 

Metodologicky se práce opírá o nahrávky a přepisy tří českých nerodilých mluvčích 
(získaných pomocí multi-jazykového korpusu LINDSEI) a tří rodilých mluvčích (získaných 
pomocí korpusu LOCNEC). Ve třetí kapitole autorka popisuje svůj metodologický postup a 
materiál, shrnuje výsledky své pilotní studie a poukazuje tak na problémy a úskalí spojené 
s analýzou mluveného korpusu. Na konci metodologické kapitoly si autorka stanovuje několik 
jasně formulovaných hypotéz, které se ve své analýze snaží ověřit (např. zda nerodilí mluvčí 
používají vyplněné pauzy častěji než rodilí mluvčí). 

Čtvrtá kapitola prezentuje výsledky analýzy. Autorka ve své analýze prokázala, že 
nerodilí mluvčí používají vyplněné pauzy daleko častěji než rodilí mluvčí (371 vs 225 pauz), což 
dokazuje, že studenti jazyka potřebují více času při plánování promluvy.  Počet opakování je u 
obou zkoumaných vzorků srovnatelný (115 opakování u nerodilých mluvčí, 103 – u mluvčí 
rodilých). Kromě toho si autorka všímá i dalších prvků řečového managementu, které se 
objevují v blízkosti zkoumaných prvků. Analýza opakujících se výrazů odhalila poměrně častý 
výskyt dvouslovných spojení. To je nové a překvapivé zjištění, neboť doposud se tento druh 
opakování v literatuře nezmiňuje. Ve zkoumaném vzorku se nejčastěji opakovala slova 
gramatická (s převažujícími předložkami). Velmi zajímavá je kapitola pátá, která nabízí shrnutí 
výsledků a srovnání s výsledky předchozích studií zabývajících se obdobným tématem.  

V předložené diplomové práci je třeba ocenit, že Tereza Štěpánová neváhá dílčí 
výsledky průběžně komentovat a srovnávat s výsledky jiných studií (empirická část tak není 
pouhým přehledem výsledků analýzy). Na druhou stranu je třeba vytknout, že pro větší 
ilustraci by bylo bývalo vhodnější v průběhu analýzy uvádět konkrétní příklady nebo alespoň 
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odkazovat na příklady v apendixu. Takto působí pro nezasvěceného čtenáře výsledky poměrně 
abstraktně a zároveň čtenář nemá možnost ověřit, jakým způsobem byly jednotlivé příklady 
určeny (např. určení pozice v rámci jednotky, slovní druh opakovaného slova, druhy lexikálních 
a gramatických slov aj.). Tento netransparentní postup tak poněkud snižuje celkové hodnocení 
jinak vynikající práce. 
 
Dotazy k obhajobě / Poznámky k jednotlivostem: 

- V přehledné teoretické části jsou shrnuty různé přístupy i různá terminologie. Správně 
uvádíte, že pro „performance phenomena“ a „filled pauses“ existuje různorodá 
terminologie. U většiny termínů zmiňujete, který autor je užívá, ne však u těchto dvou 
termínů, se kterými pracujete nejčastěji. Mohla byste toto u obhajoby blíže vysvětlit? 

- str.15 – Můžete vysvětlit, co se míní termínem „topicalized noun phrase“ ve větě  „A 
coordinated clause or a topicalized noun phrase will be treated as a separate AS-unit…“ 

- Dotaz ke korpusu LOCNEC – Kdo jsou mluvčí, jejichž nahrávky korpus obsahuje? Jedná 
se o představitele britské nebo americké angličtiny? 

- s. 41 – mohla byste upřesnit, z jakého důvodu byly z analýzy vyřazeny případy 
opakování osobního zájmena I (viz př. 10) 

- Myslíte, že je možné využít výsledky analýzy ve výuce angličtiny?  
 
Formální a jazykové nedostatky: 
Přestože je celkově práce na vysoké jazykové úrovni, dovoluji si upozornit na několik 
nedostatků: 

- str. 13 – v textu práce je vhodnější vypisovat číslovky hodnoty 1-20 slovy (three basic 
principles); člen (místo a basic unit in… - the basic unit); opakovaně (např. na str. 18, 22) 
chybí určitý člen ve spojení on the one hand, str. 22 – chybné užití členu at a beginning 
of.. (místo the beginning) (Tyto občasné jazykové chyby jsem si dovolila vyznačit ve 
výtisku práce, který jsem měla k dispozici.) 

- str. 30 – nesprávné užití respectively (faux amis – respektive =  respectively) 

- str. 72 – v pozn. pod čarou – „have“ místo „has“ ve větě „the present thesis has used…“ 

- v českém resumé – několik chyb a překlepů – např. chybí čárka před spojkou „jak“ (str. 

73), překlep – překládaná (místo „předkládaná“) (str. 75) 

 

Závěr: Předložená diplomová práce Terezy Štěpánové je pečlivě vypracovaná, teoreticky a 

materiálově podložená studie přinášející řadu nových poznatků v oblasti řečového 

managementu. K obhajobě ji proto doporučuji a předběžně hodnotím jako výbornou až velmi 

dobrou. 

 

PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. 
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