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Eva Obrátilová:  Některé projevy tradičního nazírání světa v komunikaci mluvčích mongolského jazyka   
                             (Vybraná témata krizových situací) Disertační práce, FF UK - UJCA, 2018, ss. 175. 
 
 
 
 

Hned na počátku mohu konstatovat, že v našem kontextu, a patrně nejen v našem, jde o 
práci neobvyklou, o práci mající vynikající úroveň. Ta úroveň je odvoditelná z řady rysů: tak v první 
řadě zjišťuji autorčinu schopnost kombinovat, či spíše organicky kombinovat zřetele obecné, resp. 
konceptuálně zvládnutou perspektivu etnolingvistickou, se zřeteli singulárními; v druhé řadě oceňuji 
autorčinu zkušenost terénní, českou i mongolskou. Tato zkušenost navazuje a podtrhuje příkladnou 
úroveň mongolistiky na FF UK; v této souvislosti je vhodné odkázat na studie a práce Aleny 
Oberfalzerové a Veroniky Zikmundové, snad mohu také odkázat na Janu Vobořilovou; jejich díla se 
vyznačují hlubokou a autentickou (založenou zpravidla na fieldworku)) znalostí mongolistiky. A totéž 
platí pro přítomnou disertaci Evy Obrátilové, jejíž základní přístup bychom mohli chápat jako 
"aplikaci" hymesovské etnografie komunikace, ovšem velmi autonomně pojatou. Je to případ 
brilantního kontrastivního studia, brilantního studia a analýzy krizových situací, jak se promítají, jak 
se odvíjejí v asistenční infolince v mongolském jazyce. V těchto analýzách přesvědčivě vyvstávají 
autorčiny cíle a výsledky, jež můžeme chápat jako exponenty mongolského obrazu světa, případně 
jeho fragmentů. 
 

Nechám-li stranou Úvod, je práce rozčleněna do čtyř částí; část první obsahuje teoretické 
východiska až po projekt Charity ČR, poněkud pochybuji o tom, zda oddíl 1.3 nepatří spíše k rámci, 
totiž situace mongolských migrantů na území ČR není s největší pravděpodobností teorií, podobně 
jako projekt Charity ČR, ale mluvil bych raději o námětech, méně o kritice; část dvě zmiňuje výchozí  
materiál, metody a členění; metodicky vychází autorka z Ingrid Piller neboli "kultura skrze jazyk 
ovlivňuje myšlení (cit Piller, s. 21 disertace. Ještě bych čistě konverzačně podotkl, že SW hypotéza je 
jako hypotéza pojmenována tradičně, dnes se spíše mluví  - s ohledem na texty Sapira a Whorfa - o 
tézi či propozici, event. o principu s argumentem, že kdyby to byla hypotéza, měla by se ověřovat, ale 
sami původci ji za hypotézu nepokládali. Vlastní jádro disertace představuje, přináší část tři, z níž 
bych zdůraznil rozbor příbuzenské terminologie a analýzu zájmen; tento segment disertace se mi jeví 
jako velice důležitý, a tak se opravdu dostáváme do etnografie komunikace; pět oddílů kapitol třetí 
části mapuje nejrůznější kulturní jevy, od výchovy dětí až po krematorium. Závěr je zřejmý a stejně 
tak obě přílohy. Celek se tedy ukazuje velice ústrojně, i když se nejsem jist klasifikačním postavením 
oddílu 3.1, jenž se mi opět jeví jako jakýsi rámec, neboť zahájení a ukončení hovoru se může 
vztahovat k libovolnému hovoru. Když už jsem u klasifikačních námětů, musím vyslovit určitou 
pochybnost k celkovému názvu síla. Bohužel, název se mi zdá poněkud těžkopádný, příliš dlouhý, 
snad ozvuk mongolského baroka, název vypadá lépe v angličtině, soudím, že výrazy jako „některé“ či 
„vybrané“ relativizuji, působí poněkud svévolně. V diskusi lze uvažovat o přeformulování? 
 

Klasifikační náměty či pochybnosti však nic nemění na vysoké úrovni disertace Evy Obrátilové. 
Jednoznačně doporučuji pro obhajobu s návrhem prospěla. 
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