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Posudek oponenta 
 
Bakalářská práce Andrey Podsedníkové si klade za cíl zmapovat výskyt vágních jazykových 
prostředků v anglických přednáškách z oblasti humanitních věd v souvislosti s parametrem 
mluvenosti.  
  

V teoretické části autorka předkládá pojetí vágnosti na základě sekundárních zdrojů. 
Rozlišuje termíny jako vágnost, dvoj/víceznačnost a implicitnost a popisuje funkci vágních výrazů 
v komunikaci (they function as social tools, str. 15) Bylo by zde možno pracovat i s principem 
kooperace a jeho maximy či teorií relevance?  

Dále podává přehled jazykových prostředků považovaných za vágní (na str. 18 – the most 
common categories of vague language devices: hedges, general nouns, discourse markers, stance 
markers, coordination tags, approximating adverbs a quantifiers). Bylo by možné upřesnit, jak 
autorka k tomuto výčtu dospěla? Terminologicky čerpá z Bibera a kol. (1999), do jaké míry i 
v přehledu prostředků? Zvažovala zařazení referenční vágnosti? Jednotlivé typy prostředků jsou pak 
stručně popsány (oddíl 3), spolu s uvedením jejich funkce v diskurzu (kolik funkcí autorka rozlišuje 
např. u general nouns na str. 19?). Oddíl 4 podává přehled hlavních rysů popisovaného registru 
(univerzitní přednášky), zejména vliv média (a online produkce) a také větší prostor pro vyjádření 
osobního postoje ve srovnání s psaným žánry. Zaměřuje se také na šest funkce daného registru podle 
Deroey a Taerniers (2011) (oddíl 4.2) – je tento oddíl využit v praktické části? 
 

Empirická část práce pracuje s texty korpusu BASE. První část studie je založena na 3 x 2 
výňatcích po dvou tisících slov ze šesti různých přednášek. V nich autorka identifikuje výše popsané 
prostředky, hodnocené jako indikátory vágnosti. V oddílu 6.2 uvádí seznam deseti skupin, které byly 
v textech identifikovány - v jakém vztahu je těchto deset identifikovaných kategorií ke skupinám 
popsaným v teoretické části? Proč k této změně v klasifikaci došlo? (u general pronouns, modal 
verbs, general verbs autorka na tento fakt upozorňuje v poznámkách pod čarou na str. 38 a str. 39). 
Tato změna činí sledování analýzy obtížnějším, neboť nově zavedené skupiny nejsou vysvětleny a 
exemplifikovány (např. proč jsou zařazena některá relativa what a jiná ne, a není také explicitně 
zdůvodněno, proč některé výskyty autorka do počtů zahrnuji a jiné nikoliv: namátkou something na 
str. 71, ř. 59; anyone, ř. 76; a number of locations, str. 65, ř. 52; in any way, str. 66, ř. 91, you see, str. 
66, ř. 97) Jak úplný je podle autorky výčet prostředků vágnosti, se kterým pracuje? Bylo by možné 
zahrnout i sponová slovesa jako seem (ř. 38, str. 70), do v Woolf does (str. 71, ř. 85),  two three 
continents, (str. 65, ř. 79), atd.? 

Celkem je v této části analyzováno 634 výrazů, z nichž nejvyšší zastoupení (téměř 30%) mají 
hedges, dále pak discourse markers (téměř 18%). Je zjevné, že autorka nemůže obsáhnout např. 
celou rozsáhlou problematiku discourse markers, přesto by bylo namístě uvést, který jediný příklad 
so z mnoha výskytů za DM považuje (str. 40). U coordination tags (str. 43) se uvádí dva případy 



whatever bez koordinační spojky – na jakém základě jsou zahrnuta mezi koordinační? Zajímavé jsou 
i autorčiny postřehy týkající se souvýskytu některých prostředků a jejich využití v různých částech 
přednášek (nejvíce prostředků nachází v závěrečné části přednášek).  

Druhá část analýzy využívá korpusový pohled tak, že vyhledává frekventované jednotky 
prostředků v celém korpusu na slovnědruhovém základě (substantiva, slovesa a adverbia (kde 
v předchozí části se nachází okay (str. 46)?). Vybírá pět nejfrekventovanějších substantiv a sleduje 
jejich kolokáty, které často s vágním obsahem korelují (u people kvantifikátory, adjektiva vlevo, 
obecná slovesa vpravo, či pauzy). U substantiva way identifikuje časté spojení in a way, in some way 
(zajímavé konkordance in one/some way). Tento přístup umožňuje identifikovat větší vágní bloky. 
Totéž autorka činí s neurčitými zájmeny a adverbii.  

 
Studie Andrey Podsedníkové představuje komplexní a zajímavou studii, dle mého názoru 

hlavně z hlediska zkoumání možnosti praktické  identifikace vágních prostředků, kvalitativně a 
s využitím korpusu. Zároveň takto široké pojetí s sebou nese riziko menší jasnosti ve vymezení 
jednotlivých kategorií (např. DM). Větší zdrženlivost by možná byla na místě při hodnocení funkcí 
vágních prostředků – není asi vždy snadné rozlišit dichotomně, zda jde o social function nebo 
speeding up speech production.  

I přes dílčí obtíže autorka zadání práce se ctí dostála. Je třeba ocenit její schopnost pracovat 
se širokou škálou jazykových jevů, s transkripty mluveného jazyka a také s korpusem. Práce je dobře 
zvládnutá jak po jazykové, tak po technické stránce (kvantitativní údaje nejsou vyjádřeny procentně, 
str. 51 – chybné číslování příkladů, str. 27 -jak ilustruje příklad 1 tvrzení o přítomném čase?).  

 
 
Závěr:  

Jak vyplývá z výše uvedeného, splňuje předložená studie Andrey Podsedníkové kritéria 
kladená na bakalářské práce. K obhajobě ji proto doporučuji a předběžně hodnotím známkou velmi 
dobře či výborně.  
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