
Posudek na disertační práci Evy Obrátilové „Některé projevy tradičního nazírání 

světa v komunikaci mluvčích mongolského jazyka. (Vybraná témata krizových 

situací)“, 174 str. 

 
 
Doktorandka zvolila poměrně obtížně uchopitelné téma odlišného komunikačního 

chování mongolských mluvčích. Dlouhodobě pracuje na krizové lince Charity ČR 

v mongolském jazyce a sama se potýkala na jedné straně s jasně předepsanými 

pravidly pro komunikaci s cizinci v krizové situaci a na straně druhé s negativními 

účinky či neadekvátními reakcemi ze stran Mongolů. Jejich naprosto nebo významně 

neočekávné reakce vedly doktorandku ke snaze najít správný klíč k odhalení příčin 

nedorozumění a poukázat na kulturní specifika v komunikaci a v jejich důsledku 

odlišného komunikačního chování. 

 
Podstatný základ  práce tvoří analýza přepisů nahrávek hovorů Asistenční infolinky 

v mongolském jazyce i analýza komentářů k zakázkám klientů. Získat nahrávky 

hovorů mongolských mluvčích je velmi obtížné, protože se jedná o krizové situace a 

pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí. Vzhledem k akutní potřebě přehodnotit přístup 

k vedení komunikace s Mongoly v českém kulturním prostředí nakonec autorka k 

prozkoumání unikátního materiálu souhlas získala. Hlavní rámec práce ovšem zůstává 

etnolinvistický, autorka formuluje svůj cíl takto: “...popsat některá specifika tradičního 

nazírání světa, hodnoty a tradiční představy o uspořádání světa u mluvčích 

mongolského jazyka ...zkoumat vliv komunikačních pravidel mongolského kulturního 

prostředí na komunikaci mongolských mluvčích v českém kulturním prostředí a všímat 

si momentů vznikajícího nedorozumění nebo konfliktních situací na základě 

nesprávného užití výrazů a slovních spojení v konkrétní komunikační situaci.“(str.138) 

 

Práce je jednoznačně interdisciplinární, autorka propojuje metody jak etnolingvistické 

(Hymes - etnografie komunikace), tak i sociolingvistické (Pillerová - interkulturní 

komunikace). Zahrnuje i výsledky dvou dlouhodobých terénních výzkumů v tradičních 

venkovských lokalitách, při nichž doktorandka prokázala svou dobrou jazykovou 

erudici. Všechny nejasné výrazy či choulostivá témata navíc konzultovala s rodilými 

mluvčími v Mongolsku i u nás.   

 



Práce je přehledně členěna do čtyř kapitol, z nichž stěžejní je kapitola třetí. Ta je 

tematicky dále členěna, poněkud však vyčnívá 1. podkapitola „zahájení a ukončení 

hovoru“, což jednak nepovažuji za tematicky shodné s výběrem dalších konkrétních 

životních oblastí, a do níž je pak zařazena i příbuzenská terminologie. Přehlednější by 

bylo kapitolu nazvat „používání vlastních jmen, zájmen a oslovování“. Bezesporu však 

práce přináší mnoho kulturně specifických výrazů, frází a slovních spojení, a 

zajímavou částí jsou i tabuizovaná témata, která vyplývají z rozdílů v komunikaci 

v českém a mongolském kulturním prostředí. Velmi oceňuji kapitolky sociální a kulturní 

kontext, bez kterých by práce ztácela smysl. Opravdu výjimečná svými novými 

poznatky je kapitola 3.2 Výchova dětí, která mapuje ochranná i tabuizovaná jména 

dětí, což v tomto rozsahu není skutečně nikde publikováno a je výsledkem vlastního 

terénního výzkumu doktorandky.   

 

Samozřejmě by se dalo tematicky pokračovat, ale autorka byla omezena materiálem, 

který měla k dispozici. Především pojetí času a prostoru v práci chybí. V závěru však 

autorka sama nabízí další možné oblasti, při nichž by velmi pravděpodobně ke 

komunikačním nedorozuměním docházelo. 

    
 
 
V rámci mongolistického výzkumu zatím analýza živých hovorů mluvčích mongolského 

jazyka v českém (a pokud je mi známo ani jiném) kulturním prostředí prováděna nebyla 

a jedná se tedy o práci průkopnickou. Je to také jedna z prvních vědeckých prací 

věnovaných mongolské komunitě v ČR a jazykové kontinuitě a proměnám v novém 

prostředí. Jistě se konkrétní výsledky zasazené do kulturního kontextu mohou aktuálně 

využít v současné době, která se zdá být právě dobou častých kulturních střetů, a 

pomoci najít strategii řešení podobných konfliktních situací.   

 

Práce je novátorská a považuji ji za vhodnou k obhajobě 
 
 
 
V Praze dne 29.8. 2018  
 
PhDr. Alena Oberfalzerová Ph.D. 
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