
Olga Bažantová: Zpracování vět s věrohodnými a nevěrohodnými aktanty v                   

češtině 

Posudek diplomové práce odevzdané jako součást požadavků k absolvování magisterského studia v            
oboru Český jazyk - specializační studium. Ústav českého jazyka a teorie komunikace, FF UK, 2017. 

Diplomová práce Olgy Bažantové se zabývá komprehenzí čtených vět v češtině. Autorka přitom             
vychází z přístupu “Good enough processing”, který by bylo možno zařadit mezi přístupy pracující s               
mělkým zpracováním. Zaměřuje se přitom na dva jevy identifikované v anglických datech, sice na              
věrohodnost obsazení sémantických rolí a na slovosled N V N odpovídající prototypicky sledu agens              
V patiens. Experimenty provedené s anglicky mluvícími participanty autorka vhodně převedla do            
kontextu češtiny. Dosažené výsledky ukazují na důležitost zkoumání jazyků od angličtiny typologicky            
odlišných. 

Výzkumná otázka a cíle práce jsou jasně a vhodně úzce vymezené, tři experimenty, které autorka               
provedla, představují v českém kontextu spíše nadstandardní objem práce. Práce je psána jasně a              
uceleně, bez typografických a ortografických nedostatků, přes svou délku je čtenářsky přívětivá. Text             
je velmi dobře a přehledně strukturován. Experimentální část je přehledná a podrobná, využitá             
metodologie je dostatečně vysvětlena, oddíl je strukturován v souladu se zahraniční publikační praxí. 

Design jednotlivých experimentů je promyšlený a není mu nad rámec nedostatků, které konstatuje             
sama autorka, co vytknout. Naměřená data jsou zpracována a analyzována v souladu s posledními              
trendy v disciplíně. 

Vzhledem k celkově vysoké kvalitě práce uvádím níže několik podnětů k případné diskuzi. 

- Nabízí se otázka, zda by tento přístup mohl těžit z afaziologických dat a výzkumů, kde se v                 
rámci studia agramatismu diskutuje role podílu heuristického a algoritmického zpracování od           
80. let. S tím souvisí též výzkumný program “Kompetičního modelu” B. MacWhinneyho, E.             
Bates a dalších, který by myslím daný přístup mohl též obohatit. 

- Vzhledem k rozsahu a typu práce by dle mě bylo vhodné v textu blíže okomentovat               
statistickou analýzu (konstrukce a výstup modelu, případně jeho kritika a porovnání s dalšími             
možnými). 

- V práci nejsou blíže komentovány rozdíly mezi jednotlivými položkami - sledovala autorka            
vliv konkrétního lexikálního obsazení daných vět na výkon participantů? 

- Při diskuzi chybovosti u odpovědí na kontrolní otázky autorka konstatuje poměrně malou            
velikost efektu, zároveň výsledky relativizuje vzhledem k relativně malému počtu          
participantů v experimentech 2 a 3. Je s přihlédnutím k vlastním výsledkům i literatuře tento               
efekt podle autorky teoreticky zajímavý? 

Závěr 

Práce jako celek je příkladem dobře odvedené vědecké práce a svou nadstandardní kvalitou             
bezpochyby splňuje nároky kladené na diplomovou práci. Diplomovou práci Olgy Bažantové           
doporučuju k obhajobě a navrhuju hodnocení výborně. 

V Praze, 6.9.2017 
Michal Láznička 


