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Odborná úroveň práce:
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Věcné chyby:
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Zvolená metoda:
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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta (cca 100-200 slov)
Silné stránky práce:
Zuzaně Švedové se podařilo zmapovat z několika hledisek užívání intenzifikátorů adjektiv v současné
neformální mluvené britské angličtině. Souhrn 105 nejfrekventovanějších kvantifikátorů (Tabulka 3 na
str. 32) představuje převážně kvantitativní složku analýzy. Při zpracování tohoto seznamu se autorka
opírala o detailní znalost sekundární literatury týkající se intenzifikátorů (včetně nových časopiseckých
studií), znalost nového korpusu neformální mluvené angličtiny Spoken BNC 2014 (systém morfologických
značek, jimiž mohou být označovány intenzifikátory a adjektiva) a práce s ním (rozhraní cqp web,
formulace dotazu s využitím morfologických tagů, práce se sociolingvistickými charakteristikami
mluvčích apod.), dobře rozmyšlenou metodologii a pečlivou analýzu konkordancí (definovaného vzorku)
jednotlivých intenzifikátorů. Pokud vím, srovnatelný frekvenční seznam vycházející z tohoto korpusu (a
tedy zachycující aktuální stav neformální mluvené britské angličtiny) nebyl dosud publikován. Studie
intenzifikátorů založené na korpusu Spoken BNC 2014 se zaměřují především na sociolingvistické
parametry výskytu omezeného počtu předem stanovaných intenzifikátorů.
Druhá část analýzy mapuje detailně užívání dvou frekventovaných intenzifikátorů, které mohou fungovat
jako ‚downtoners‘ – quite a pretty. Autorka sleduje parametry, které indikují míru delexikalizace
intenzifikátorů (syntaktická funkce, kolokabilita a sémantická preference, společný výskyt s dalšími
intenzifikátory) a distribuci intenzifikátorů s ohledem na kategorie spojené s mluvčím (pohlaví, věk,
vzdělání, společenská třída). Výsledky analýzy jsou shrnuty v závěru práce.
Bakalářskou práci pokládám za náročnou a velmi zdařilou.
Slabé stránky práce:
Otázky k obhajobě a náměty do diskuze: Práce byla průběžně konzultována. Nemám proto další
připomínky ani dotazy.
Další poznámky:
Práci
☒ doporučuji ☐ nedoporučuji uznat jako bakalářskou.
Navrhuji hodnocení stupněm:
☒ výborně ☐ velmi dobře ☐ dobře ☐ neprospěl/a
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