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Jelikož přístup k posuzování práce jejím vedoucím může být rozdílný od 

přístupu oponentova, využívám tuto možnost, abych svůj posudek diplomové práce 

Terezy Štěpánové započal poněkud netradičně. Když mě Tereza kontaktovala 

s dotazem, zda bych mohl vést její práci, sdělila mi, že má v lásce korpusovou 

lingvistiku a zároveň didaktiku a že se v diplomové práci nechce vzdát ani jediného. 

Následovalo dlouhé přebírání možných témat točících se primárně kolem žákovského 

jazyka a žákovských korpusů. Již v tomto období Tereza sama přicházela s výbornými 

nápady a zrale hodnotila návrhy, které jsem přednášel já. Nakonec si sama – a to na 

základě načtené literatury – zvolila právě téma prvků řečového managementu a 

srovnání postupů rodilých mluvčích a pokročilých studentů. Již v té době měla jasno, 

kudy se bude v práci ubírat, a na konzultacích již v ranných fázích argumentovala na 

vysoké úrovni jako rovnocenná kolegyně a zralá lingvistka. Na stáž v Anglii odjela 

s cílem využít co nejlépe tamních zdrojů ke studiu, neváhajíc přitom pracovat 

i s literaturou psanou v němčině. Výsledkem je dle mého soudu výtečně napsaná 

teoretická část. V té se zabývá mluveným spontánním projevem a především 

využíváním tzv. prvků řečového managementu, konkrétně pak vyplněnými pauzami a 

opakováními. Výborně je napsaný úvod jako zasazení do problematiky, vytvoření 

širšího kontextu a jeho následné zúžení, pak stručně popisuje specifika mluveného 

jazyka a možností jeho analýzy a následně popisuje problematiku prvků řečového 

managementu z pohledu rodilých a nerodilých mluvčích. Pracuje s bohatou literaturou, 

kterou využívá k dokládání a k argumentaci. Teoretická část je jasně, přehledně a velmi 

logicky vystavěna. Je zřejmé, že autorka ví a rozumí, o čem píše a proč. Prvky řečového 

managementu vnímá jako nedílnou součást projevu rodilých i nerodilých mluvčích, 

primárně jako strategii plánování řeči a získávání času pro něj. Rozdíly mezi rodilými 

a nerodilými mluvčími zde však nechápe jednostranně jako rozdíl v kompetenci, ale 

uvědomuje si, že užívání zkoumaných prvků je zřejmě podmíněno i osobními 

strategiemi, které se u jednotlivých mluvčích mohou lišit. Z literatury a dostupných 

analýz přejímá hypotézu o nadužívání těchto prvků studenty (v porovnání s rodilými 

mluvčími) a v praktické části si klade za cíl nejen ověřit, zdali tato zjištění jsou platná 

i pro české pokročilé studenty angličtiny, ale i zároveň prozkoumat, existují-li i jiné 

rozdíly než ty čistě frekvenční podstaty. 

Do praktické části autorka vstoupila s velkým zápalem a s vlastním 

softwarovým nástrojem, který ji měl analýzu usnadnit. Do karet jí přitom nehrála velká 

pracnost analýz mluveného jazyka. Jako vedoucí práce jsem ji nechal hodnotit – jak je 

patrné ze zadání – nezvládnutelně velký počet mluvčích, který jsme v průběhu analýz 

museli značně zredukovat, a to nejen kvůli časové náročnosti, ale i kvůli množství 

dokladů, které by mnohonásobně převýšilo objem dat obvykle zpracovávaných 

v diplomových pracích. Ani při náročné přípravě dat k analýze autorka neprojevovala 

negativní postoj. Jakkoliv jsem viděl, že jde o velmi zdlouhavý a nudný proces, sama 

se dokázala dívat dál – zajímalo ji, jak dopadnou vlastní analýzy. 

Příkladně je napsán popis metodiky, obzvláště pak pilotní studie. Autorka 

vychází ze zahraničních studií, někdy úspěšně polemizuje s jejich metodikou a upravuje 

ji pro své potřeby. Formuluje 6 hypotéz vycházejících z podobných zahraničních studií 

a pilotní studií zjišťuje, zda je možné je zvolenými postupy ověřit. Jediné, co 



v metodické části chybí, je popis operacionalizace, ten je však důsledně popsán 

v analytické části. V té se jí daří být věcná a přesvědčivě analyzuje výsledky a srovnává 

je s výsledky z jiných studií. Klíčovým tématem je porovnání studentů a rodilých 

mluvčích. Zde zjišťuje očekávané nadužívání výplňkových pauz studenty a rozdíly 

v užívání opakovaných slov. Nově si všímá opakování dvouslovných spojení a správně 

uvádí, že tato možnost zřejmě není v literatuře empiricky ověřována. Dále uvádí 

výsledky analýz slovních druhů, které vstupují do opakování, a analýz kolokací 

výplňkových pauz. V této části je třeba ocenit, s jakou pečlivostí vlastní výsledky 

konfrontuje s výsledky jiných badatelů. Celkově shledává, že i navzdory vysoké 

pokročilosti, mají zkoumaní studenti relativně úzký repertoár strategií podporujících 

plynulost. Z toho vychází i při formulaci možných důsledků pro vyučování, což je 

sympatické rozšíření už tak dostačujícího materiálu. I v této části nefabuluje, ale čerpá 

postřehy z literatury, které dává citlivě do souvislostí. 

Diskuse i závěr úspěšně rekapitulují práci, i zde autorka postupuje jasně a 

logicky. Jasněji snad mohl být v diskusi vysvětlen jen smysl jednotky AS-unit, 

respektive vysvětlen význam rozdílu ve frekvenci zkoumaných jevů vzhledem 

k jednotkám AS-unit pro pochopení rozdílu mezi řečí pokročilého studenta a rodilého 

mluvčího. Autorka také mohla více odkazovat na omezení výzkumu, které plyne 

z velikosti vzorku. Místo toho často zobecňuje a mluví o LINDSEI_CZ a LOCNEC, 

zatímco jde jen o několik vybraných mluvčích. 

Diplomovou práci Terezy Štěpánové hodnotím jako vysoce zdařilou. Zabývá se 

velice aktuálním tématem a analýzou spontánního mluveného projevu. Úspěšně přitom 

přispívá do nepříliš bohatého rezervoáru replikačních studií, ale vylepšenou metodikou 

posouvá výzkum dále. Práce je mimořádně dobře strukturována, díky čemuž se výborně 

čte. Je napsána výbornou angličtinou, počet chyb je mizivý. Rovněž redakčně je práce 

na vysoké úrovni (škoda méně čitelných tabulek na str. 17, 26 a 30). Větší redakční 

pozornost rozhodně měla být věnována abstraktům, které zřejmě vznikaly trochu na 

poslední chvíli. Připomínky jsem vyznačil v textu práce. 

 

Závěr 

S ohledem na vše výše uvedené rád konstatuji, že posuzovaná práce měrou 

nejvyšší naplňuje kritéria pro diplomové práce. Doporučuji ji k obhajobě a hodnotím ji 

známkou výborně. 

 

 

 

 

 

PhDr. Tomáš Gráf 

2. září 2015 

 

 

Otázka k obhajobě 

Do jaké míry je možné zkoumané strategie vyučovat? Je třeba zohlednit úroveň  

pokročilosti? Je to skutečně nutné, nebo mají studenti tyto strategie již z mateřštiny? 

 

 

 

 


