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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

 

- teoretická část: 

 teoretická část je zpracována přehledně, jednotlivé podkapitoly jsou logicky uspořádány 

 autor se snažil využít zásadní zdroje odborné literatury, které často pracují s odlišnou 

terminologií, nebo používají identický termín s posunem významu; z tohoto důvodu se mu ne 

vždy podařilo různé koncepty propojit a přesvědčivě vysvětlit svůj koncept daného jevu 

 podstatné je, že důležitým kritériem při popisu jednotlivých struktur postmodifikace je stránka 

významová (tj. zda jde o frázi nebo větu omezovací nebo neomezovací) a nezůstalo jen u 

formálního popisu 

 

 

- analytická část 

 praktická část je poměrně podrobná; i když je řazení jednotlivých podkapitol odlišné od části 

teoretické, uspořádání je celkově logické a nebrání orientaci v textu 

 přínosná jsou porovnávání z různých úhlů pohledu a snaha o propojení jednotlivých 

charakteristik zkoumaných struktur (form + drestrictiveness + finiteness) 

 oceňuji především to, že se autor pokusil i o podrobnější interpretaci kvantitativních zjištění 

v průběhu celé kapitoly 4 

 

 

- po formální stránce práce splňuje náležitosti bakalářské práce, včetně práce se zdroji 

- jazyková úroveň odpovídá požadavkům na akademický text tohoto typu, i když se vyskytují některé 

stylistické a gramatické chyby, jak v anglické tak české části 

 

 

 

Návrh otázek a podnětů pro diskusi při obhajobě: 

Jaký argument má autor pro tvrzení “Since the appositive clauses in the news are used predominantly 

to refer to human action in general, the finite clauses are less frequent“? 

Jaké jsou převažující sémantické vztahy omezujícího přístavku k řídícímu podstatnému jménu, pokud 

bychom vyřadili typ “Mr. Biden“ (neboť ne všichni autoři jej za přístavek považují)? 

Zamýšlel se autor nad distribucí jednotlivých typů (např. vztažná věta vs. přístavek, omezující 

struktura vs. neomezující struktura) s ohledem na část příslušného článku (např. úvod vs. hlavní část 

článku)?  
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