
Posudek diplomové práce Bc. Daniely Brázdilové Prostředky kondenzace textu 
v komunikátech administrativního funkčního stylu 

 
 Cílem předložené diplomové práce je pokus o charakteristiku současných 
administrativních komunikátů z pohledu užití  prostředků kondenzace textu. 

Východiskem excerpce jazykového materiálu jsou dva útvary administrativního 
funkčního stylu, a sice útvar žádosti a útvar zápisu. V rámci každého tohoto zvoleného útvaru 
analyzuje autorka 20 ucelených komunikátů. Původním záměrem bylo analyzovat ještě útvar 
objednávky, ale ukázalo se, že tyto texty jsou již téměř výhradně strukturovány do podoby 
formulářů a že neobsahují souvislý text.  

Diplomová práce je rozdělena do čtyř základních kapitol. V úvodní kapitole 
zpracovává autorka teoretická východiska své práce, vyrovnává se s vymezením, 
charakteristikou, normami a funkcí administrativního funkčního stylu v odborné literatuře. 

 Na základě důkladného prostudování odborné literatury (teoreticky se diplomantka 
opírá o práce  M. Čechové, J. Hoffmannové, J. Mistríka, J. Šimandla aj.) si stanovuje základní 
kritéria zkoumání sebraného materiálu. Zaměřuje se především na nevlastní předložky, 
polovětné konstrukce, deverbativní substantiva a adjektiva, nepravé věty vedlejší atd. 

Předložená práce má velmi dobře promyšlenou kompozici a vnitřní strukturu. Zásadní 
část práce představuje kapitola Praktická část, v níž se mimo úvodní zpracování metod 
a forem práce zaměřuje autorka na detailní a pečlivou analýzu jednotlivých konkrétních 
administrativních textů. Na základě analýzy jednotlivých textů shrnuje také četnost užití 
jednotlivých kondenzačních prostředků a dochází k  zajímavým zjištěním. Jako velmi 
frekventovaný prostředek se jeví sekundární prepozice (sledujeme nárůst jejich počtu a typů). 
Nejfrekventovanější nevlastní předložkou doloženou v analyzovaných textech je předložka na 
základě, dále prepozice v návaznosti, ve prospěch, ve smyslu, prostřednictvím, v souvislosti, 
závěrem, včetně aj. 

Pokud jde o polovětné konstrukce, zcela převažujícím typem jsou přívlastkové 
konstrukce, jejichž jádrem jsou deverbativní adjektiva tvořená z příčestí trpných. Nebyla 
doložena žádná konstrukce přechodníková. Kromě dalších prostředků bylo velmi zajímavé 
zjištění dokládající vysokou frekvenci rozložených slovesně-jmenných vazeb vyskytujících se 
v různých syntaktických pozicích.  

Předložená diplomová práce je zcela původní, její stylistická, formální a  jazyková 
úroveň je velmi dobrá.  

Autorka prokázala schopnost důkladné analýzy a syntézy jazykového materiálu. 
Stanovený cíl práce byl podle mého názoru zcela splněn. 

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení doporučuji diplomovou práci k obhajobě 
a  navrhuji hodnocení výborně. 
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