
Bc. Dušan Sládečka 

The noun phrase in written and spoken academic discourse 

Substantivní fráze v psaném a mluveném akademickém diskurzu 

Diplomová práce. ÚAJD FF UK. 2016 

 

Posudek vedoucí práce 

Diplomová práce zkoumá stavbu substantivní fráze v odborném textu. Porovnává 

texty univerzitních přednášek a odborných článků z týchž oblastí humanitních věd s cílem 

ověřit, od jaké míry ovlivní typ textu (zejména médium) zastoupení členů nominální fráze a 

jejich realizační formy. 

Teoreticky vychází práce jednak z popisu struktury substantivní fráze v gramatikách 

angličtiny a odborných článcích,
1
 jednak z literatury týkající se žánrů univerzitního diskurzu.  

Ve výzkumné části práce bylo analyzováno 105 nominálních frází z mluveného vzorku 

(univerzitní přednášky z korpusu BASE) a 105 z psaných textů (články z odborných časopisů 

odpovídající tematicky přednáškám). Autor popisuje vnitřní stavbu nominální fráze (včetně 

realizačních forem modifikace a řídícího členu), její délku a syntaktickou funkci. Na základě 

korelace zjištění týkajících se jednotlivých faktorů dochází autor k celkové charakteristice 

substantivní fráze v obou typech textu a ukazuje rozdíly mezi nimi. V psaném jazyce 

převládají komplexní dlouhé nominální fráze, jejichž syntaktická funkce reflektuje celkovou 

délku a složitost věty v odborném článku (vyšší zastoupení frází se syntaktickou funkcí 

předmětu a adverbiále). Menší rozdíly mezi oběma typy textu nachází autor v realizačních 

formách členů nominální fráze. Všechna zjištění jsou prezentována přehledně v tabulkách a 

grafech.
2
 

Diplomová práce splnila svůj cíl. Autor si poradil systematicky s problematickými 

případy a detailně popsal strukturu sledovaných nominálních frází. Práce přináší zajímavá 

dílčí zjištění, analýza poukazuje na rozdíly v syntaktické struktuře frází v mluveném a psaném 

odborném monologu: částečně potvrzuje očekávané odlišnosti, ale získané kvantitativní údaje 

odhalují zároveň i jemnější rozdíly (např. zastoupení sponových a existenciálních konstrukcí) 

a místa, kde obecné charakteristiky odborného jazyka zřejmě převáží rozdíly mezi mluvenými 

a psanými texty (formy modifikace). 

Práci by byla prospěla ještě jedna pečlivá korektura. Odhalila by pravděpodobně 

chyby v číslování kapitol (chybí kapitola 4), grafů a tabulek vzniklé při dílčích úpravách 

práce. 

 

Závěr 

Práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce. Doporučuji ji proto k obhajobě a 

předběžně hodnotím známkou velmi dobře. 
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1
 Není jasné, proč autor nakonec nezačlenil do práce i další literaturu, o kterou se opíral, např. Schilk, M. and S. 

Schaub (2016) ‘Noun phrase complexity across varieties of English. Focus on syntactic function and text type.‘ 

English World-Wide 37:1, 58–85. 
2
 Bohužel zůstaly v číslování tabulek a grafů místy chyby, což komplikuje orientaci v textu. 


