
 

Posudek na disertační práci Evy Obrátilové 

 

Některé projevy tradičního nazírání světa v komunikaci mluvčích         

mongolského jazyka 

(Vybraná témata krizových situací) 

 

      Užívání mateřského jazyka v cizím prostředí a zkoumání tohoto jevu z etnolingvistického 

hlediska je z obecného pohledu zajímavé jako jedna z cest k poznání možností, případně mezí, 

přizpůsobení se člověka životu v prostředí jiné kultury a jiného jazyka. Hodnocená práce je ve 

své stěžejní části (3. Kapitola, str. 26 – 138) ukázkou úspěšné aplikace poznatků 

etnolingvistického výzkumu mongolštiny v každodenní praxi Asistenční infolinky v 

mongolském jazyce, která pod tímto názvem rozvíjí svou činnost od r. 2018 pod záštitou 

organizace Charita Česká republiky. Tato služba však existuje již od r. 2008. Jak vyplývá 

z textu disertační práce E. Obrátilové, je autorka součástí týmu, který se průběžně snaží 

zlepšovat kvalitu jazykové komunikace na asistenční infolince, na niž se Mongolové žijící a 

pracující v ČR obracejí v běžných i „krizových situacích“ zapříčiněných často neschopností 

dorozumět se na úřadech, u lékařů nebo i s pohřební službou.  

     V 1. Kapitole představuje autorka svá „teoretická východiska“, která nalézá v metodách 

lingvistické antropologie, sociolingvistiky a etnolingvistiky, konkrétně, jak píše, v „etnografii 

komunikace“ (str. 11). Jde tedy o jazykovou pragmatiku, o zaujímání postojů mluvčích 

k předmětu hovoru i k příjemci, a o splnění/nesplnění očekávání na straně příjemce aktuální 

promluvy. Volené jazykové prostředky určuje kromě úrovně jazykové kompetence řada 

osobnostních rysů a vlastností komunikujících stran, stejně jako rozmanitost či míra 

závažnosti sdělovaných obsahů. V neposlední řadě pak hraje roli ustálený způsob vyjadřování 

v daném jazyce, v němž je zakódován kulturní vývoj jazykového společenství a jenž 

mluvčího směruje k zaujetí určitého postoje a příjemce vede k určitému očekávání.  

     Vzhledem k tomu, že E. O. pracovala s „nahrávkami“ rozhovorů s rodilými mluvčími a s 

„přepisy nahrávek mongolsko-jazyčných klientů asistenční infolinky v českém kulturním 

prostředí“ (str. 12), je přirozené, že našla oporu v literatuře týkající se „etnografie řeči“ (např. 

Dell Hymes), kde je klade důraz na dovednost vhodného užívání jazykových prostředků 

v rozličných společenských situacích. Na základě studia relevantní odborné literatury dospívá  



autorka k závěru, že: „Rozhovory na mongolské infolince tak nejvíce odpovídají interkulturní 

komunikaci ve své čisté podobě, neboť do komunikace vstupuje mongolský klient a operátor 

infolinky, který ač je sám původem z mongolského kulturního prostředí, zastává společenská 

pravidla a normy chování a komunikace dle českých kulturních pravidel.“  (Str. 13) Autorka 

v první kapitole rovněž zevrubně informuje o stavu bádání o mongolském jazyce v ČR a 

všímá si důležitého jevu – rozdílu mezi mongolštinou městských a venkovských obyvatel 

tvořících rozdílná „řečová společenství“. Poukazuje na případy, kdy lidé z města mluví 

s venkovany způsobem, který vede k nedorozuměním a je někdy vnímán jako urážlivý. I to je 

poznatek důležitý pro práci na Asistenční infolince. K informacím předcházejícím 2. kapitole 

(Výchozí materiál a členění práce) patří i informace k „situaci mongolských migrantů žijících 

na území ČR“ (s. 16). 

     Korpus zkoumaného jazykového materiálu tvoří jednak nahrávky hovorů mongolských 

mluvčích s operátory (v česku žijícími a profesně školenými mluvčími mongolského jazyka) 

na unikátní Asistenční infolince, jednak nahrávky „cílených rozhovorů na předem vybraná 

témata s dalšími mongolskými konzultanty“. (Str. 8) Korpus je dále doplněn o informace 

získané od „ rodilých mluvčích mongolského jazyka, které na infolince pracují jako 

operátorky“.     

     2. kapitola je důkladným průvodcem dílnou aplikované etnolingvistiky konkrétního jazyka 

– mongolštiny. V oddílech 2. 2 a 2. 3 (Metody práce a Členění práce) je popsán provoz na 

Asistenční infolince, průběžné vyhodnocování „krizových rozhovorů“ za účelem zlepšení 

komunikačních dovedností operátorů, tvorba didaktických příruček za stejným účelem atd. 

Autorka zde a v celé disertační práci prokazuje svou erudici jak v oblasti znalostí variet 

mongolského jazyka (město vs. venkov, muži vs. ženy, domácí vs. cizí), tak i v oblasti 

mongolských socio-kulturních reálií. V souběhu se zkušenostmi nabytými během práce pro 

Asistenční infolinku jí tyto znalosti pomohly vybrat tato témata pro hlubší analýzu: Zahájení a 

ukončení hovoru (3. 1), Výchova dětí (3. 2), Onemocnění a psychické nemoci (3. 3), 

Závislosti, domácí násilí (3. 4), Úmrtí, pohřeb (3. 5).  

     Uvedená témata jsou ve 3. kapitole pojednána podle víceméně jednotné šablony v pěti 

subkapitolách. U všech pěti témat sleduje autorka „sociální a kulturní kontext“, uvádí 

„vybrané výrazy a slovní spojení“ (terminologické slovníčky), dále vždy dva „hovory 

s komentáři“ a „shrnutí“. K jednotlivým tématům pak podle jejich povahy přibývají další 

subkapitoly, např. „Funkce zájmen při oslovení a v komunikaci“ v případě tématu „Zahájení a 



ukončení hovoru“. Zřetelný didaktický charakter mají „slovníčky“ ke každému z témat, jimiž 

E. Obrátilová přispívá k obohacení slovní zásoby operátorek bojujících v rozhovorech s řadou 

v mongolštině opisných výrazů, které odkazují k (v Mongolsku) tabuizovaným skutečnostem.  

     V obsahově hutné práci navazuje E. Obrátilová na etnolingvistický výzkum své školitelky 

A. Oberfalzerové a dalších kolegů mongolistů, kteří v posledních letech prováděli terénní 

výzkumy v Mongolsku. Hodnocená práce tak přispěje nejen pracovníkům Asistenční linky 

v mongolském jazyce, ale rozšíří odborný rozhled také studentů mongolštiny a mongolistiky, 

i lingvistů sledujících, jak se myšlení mluvčích konkrétních jazyků odráží ve vyjadřovacích 

prostředcích těchto jazyků v rámci zkoumaných témat. Po obsahové stránce nemám 

hodnocené práci co vytknout. Co se týče formální stránky, konkrétně  stylistické úrovně textu 

jako celku, upozorňuji na určitou míru redundance – některé informace se několikrát opakují. 

Například popis toho, jak Mongolové vychovávají a adoptují děti, čteme na několika místech, 

naposled na str. 143.  

     Výsledky výzkumu Evy Obrátilové týkající se problémů Mongolů žijících v ČR jsou 

nepochybně také přínosem k aktuální všeobecně diskutované otázce krátkého, dlouhého, či 

trvalého přesídlení příslušníků jiného etnika a k jejich případnému zdomácnění (integrace) 

v kulturně odlišném prostředí cizího státu. 

     Kladně hodnotím pečlivě zpracované doplňující poznámky pod čarou, volbu citací i objem 

prostudované literatury.  Práci kandidátky považuji za přínosnou a splňující nároky kladené 

na doktorskou disertační práci. Doporučuji tuto práci k obhajobě. 
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