
Posudek bakalářské práce Jitky Hofmeisterové Adverbiale modi – druhy, 
výskyt a  frekvence v textech současné publicistiky 

 

Cílem předložené bakalářské práce je sledovat, charakterizovat a popsat 
vyjadřování různých typů adverbiale modi v textech žánrů zpravodajské 
publicistiky. Materiál excerpovala autorka z regionálních publicistických textů, 
a  sice z periodika Domažlický deník. Analýze podrobila 55 souvislých textů 
z tohoto deníku. Jde o poměrně rozsáhlou textovou základnu představující solidní 
východisko pro utváření závěrů. Autorčina analýza je velmi podrobná a pečlivá. 
Každý z excerpovaných syntaktických celků rozebírá na základě přesně 
stanovených kritérií (opřených o důkladné studium odborné literatury). 

Bakalářská práce má přehlednou a jasnou kompozici, je rozdělena do sedmi 
kapitol. V úvodní (poměrně rozsáhlé) části se autorka věnuje popisu 
a  charakteristice jednotlivých typů příslovečných určení, podrobněji pak 
vzhledem k tématu práce příslovečným určením široce způsobovým. Vyrovnává 
se také s mnohdy rozdílnou klasifikací jednotlivých typů tohoto významového 
okruhu adverbiale v odborné literatuře.  

V samostatné části charakterizuje publicistický funkční styl, zejména 
z pohledu jednotlivých publicistických žánrů. Pečlivě jsou stanovena také kritéria 
analýzy (kapitola 5. 1). Jak sama autorka konstatuje v kapitoly Metody práce, 
zaměřuje se na vyhledání jednotlivých výrazů v platnosti adverbiale modi, na 
jejich zařazení k významovému typu, na popis jejich formy a na sledování jejich 
frekvence. 

Teoreticky se  opírá o práce M. Grepla, P. Karlíka, M. Čechové, F. Daneše, 
V. Šmilauera aj. Kladem práce je fakt, že se autorka nespokojuje s pouhou 
kvantifikací, ale usiluje o zachycení funkčnosti užívaných jazykových prostředků. 
Její zjištění jsou opřena o kvalitní analytickou práci s textem a o pečlivé 
zpracování sebraného jazykového materiálu.   

K práci mám jen několik dílčích připomínek.  

Na str. 26 v podkapitole 5.1 uvádí autorka poněkud nesrozumitelně spojení: 
„U p říslovečných určení způsobu jsou detailně rozlišovány jednotlivé typy na 
základě významu. Mezi tyto typy patří podle základních gramatik příslovečné 
určení místa, času, způsobu a příčiny.“  



Při obhajobě by autorka měla podrobněji vysvětlit, co mám na mysli 
vyjádřením na str. 30: „vyskytují se neměrová adverbia…“ 

Na str. 11 je nevhodně užita pomlčka namísto spojovníku. 

Předložená diplomová práce je původní, diplomantka prokázala schopnost 
důkladné analýzy a syntézy jazykového materiálu. Cíl práce, jejž si autorka 
stanovila, byl podle mého názoru splněn.  

 Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji bakalářskou práci 
k  obhajobě a doporučuji hodnocení v rozmezí výborně až velmi dobře. 
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