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Posudek vedoucí práce 

Andrea Podsedníková se ve své bakalářské práci zaměřila na vágní jazykové prostředky 
v textech, s nimiž jejich výskyt nebývá obvykle spojován. S využitím korpusu BASE zkoumá 
anglické univerzitní přednášky z oblasti humanitních věd. Zajímá ji repertoár, četnost, 
kombinace a funkční využití vágních prostředků. 

Při vymezení vágnosti (oproti ambiguitě) a kategorií vágních výrazů se opírá hlavně o práce J. 
Channel a J. Cutting a přihlíží ke zpracování kategorií a funkcí vágnosti v televizních 
seriálech v knize P. Quaglia. Teoretická část práce dále popisuje specifika a funkce jazyka 
univerzitních přednášek. 

Pro vlastní výzkum zvolila autorka kombinaci dvou metod: detailní textové analýzy a 
globálního korpusově založeného pohledu. Cílem textové analýzy je popis a klasifikace 
jazykových prostředků spojených s vágností projevu a identifikace jejich funkcí v přednášce. 
Protože v různých částech přednášky lze předpokládat různé zastoupení jazykových funkcí, a 
tedy i odpovídajících jazykových prostředků, bylo pro analýzu vybráno šest vzorků přednášek 
(po 2000 slovech) tak, aby dva obsahovaly úvodní část, dva střední část a dva závěrečnou část 
přednášky. Analýza ukázala, že jednotlivé části přednášky se skutečně liší jak četností, tak 
funkčním využitím vágních jazykových prostředků. Nárůst vágních prostředků lze pozorovat 
hlavně v závěru přednášky, což zřejmě souvisí na jedné straně s časovým tlakem a na druhé se 
snahou shrnout, generalizovat a zhodnotit téma. V úvodních pasážích přednášek jsou naopak 
použité vágní výrazy často spojeny s kontaktovými a zdvořilostními funkcemi a s organizací 
přednášky. Na základě přístupů popsaných v teoretické části práce klasifikuje autorka vágní 
jazykové prostředky do několika tříd: ‚hedges‘, diskurzní a postojové ukazatele, 
kvantifikátory, vágní dovětky, modální slovesa, adverbia označující přibližný počet a 
substantiva s obecným významem. K nim přidala na základě excerpce kategorie zájmen a 
sloves s obecným významem.  Míra zastoupení těchto prostředků je na první pohled zjevná 
také z barevně označkovaných analyzovaných textů v příloze. Ty dokládají také autorčin 
důležitý postřeh: vágní jazykové prostředky (s výjimkou přibližných adverbií a modálních 
sloves) se často vyskytují společně, tvoří shluky, které plní společně určitou funkci.  

Druhá část analýzy se opírá o celý sub-korpus přednášek z humanitních věd v korpusu BASE 
a využívá metody korpusově založené analýzy (frekvenční distribuce, kolokace, analýza 
konkordančních řádků). Korpus BASE je morfologicky označkovaný, a tak může autorka vyjít 
od frekvenčních seznamů tří slovních druhů, které se – podle výsledků textového rozboru – 
podílejí nejčastěji na vágnosti v přednáškách: substantiv, zájmen a adverbií. Hlavně výsledky 
týkající se podstatných jmen jsou zajímavé. Substantiva, která jsou sama vágní nebo se 
vyskytují obvykle v konstrukcích s vágním významem (např. things, sort/kind of), patří 



v přednáškách k nejfrekventovanějším podstatným jménům. Práce zároveň ukázala, že 
vágnost je často vlastností celých opakujících se konstrukcí (spíše než samotných substantiv), 
např. substantivum way v konstrukcích in a way, in one/some way or (an)other. Podobná 
tendence se projevuje také u zájmen (např. užití konstrukcí se zájmenem one jako ‚hedge‘ – 
one might say, nebo something ve vágních tázacích dovětcích a ve vazbě BE something 
which/that). Autorka objevila také, že vágní výrazy a konstrukce se velmi často vyskytují 
společně s pauzami (provázenými neverbálními zvuky), během nichž mluvčí váhá, jaký výraz 
použít. 

Autorka si vybrala náročné téma, jako materiál použila přepisy mluveného jazyka, které navíc 
analyzovala dvěma odlišnými postupy. Zároveň je třeba ocenit autorčinu samostatnost a 
ochotu se učit nové metody, hlavně v korpusově založené části analýzy. Práce představuje 
zdařilou sondu do málo probádané oblasti užití vágních jazykových prostředků 
v univerzitních přednáškách, a otevírá tak cestu k dalšímu výzkumu role vágnosti 
v akademické angličtině.  

 

Závěr 

Práce Andrey Podsedníkové vyhovuje požadavkům kladeným na bakalářské práce. 
Doporučuji ji proto k obhajobě a předběžně hodnotím jako výbornou. 
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