
Abstrakt 

 

Předmětem diplomové práce jsou ingresivně realizované formy (IRF) v konverzační 

norštině. Jedná se zejména o krátké formy pro souhlas (ja, jo, okay atd.) či nesouhlas (nei atd.) 

vyslovované vdechováním vzduchového proudu (namísto vydechování jako při běžné řeči). 

Práce usiluje o komplexní a kvantifikovatelnou analýzu IRF, které jsou užívány v rámci 

specifického diskurzního vzorce (talk show), jenž ovlivňuje strukturu konverzace i (jazykové) 

chování jejích účastníků, kteří v daném formátu zastávají specifické role (moderátorka vs. 

host), a o vůbec první ucelenou funkční klasifikaci IRF forem.  

Data k analýze tvořil vzorek 100 výskytů IRF z norské televizní talk show s názvem 

Lindmo, jehož moderátorka i někteří hosté jsou poměrně častými uživateli tohoto jevu. Vzorek 

zahrnuje 50 výskytů užití IRF moderátorkou a 50 výskytů IRF hostů.  Každý jednotlivý výskyt 

IRF je klasifikován pomocí sady parametrů, které jsem klasifikovala do tří skupin: (i) mluvčí a 

diskurzní situace (mj. uživatelé IRF, počet a skladba hostů na pódiu či pozice účastníků); (ii) 

jazyková forma (mj. forma IRF, negace předcházející IRF či intonace předcházející IRF) a (iii) 

diskurzní rysy (mj. téma, turn-taking následující po IRF či párové sekvence, v jejichž rámci 

jsou IRF užité). Všechny výskyty jsou pak postupně hodnoceny z hlediska každého z užitých 

parametrů. 

Přínos práce spočívá zejména v tom, že (i) podává nový náhled na koncept párových 

sekvencí a představuje roli IRF v jejich rámci; IRF často na párovou sekvenci reagují (např. 

v případě žádost o informaci – poskytnutí informace, kdy vyjadřují přijetí informace), ale 

v mnohých případech i druhou část párové sekvence přímo utvářejí (např. v párových 

sekvencích tvrzení – potvrzení tvrzení, oslovení – reakce na oslovení či poděkování – přijetí 

poděkování); (ii) pojednává o rozdílech užití IRF v souvislosti s roli, kterou účastníci mají 

v rámci daného diskurzního vzorce (moderátor vs. host); největší rozdíly byly zaznamenány 

u parametrů známost informace (zatímco IRF moderátorky reagují v 98 % případů na informace 

pro ní nové, hosté v 88 % případů užívají IRF v reakci na informace pro ně známé), pozice 

v rámci tématu (78 % IRF moderátorky se vyskytuje v tematickém médiu, zatímco 52 % IRF 

hostů probíhá v tematickém intru), pozice uživatelů (hosté na rozdíl od moderátorky užívají 

IRF i v pozici aktivního mluvčího), či párové sekvence (zatímco IRF moderátorky vždy reagují 

na druhou část párové sekvence, IRF hostů ji ve většině případů utváří); (iii) z analýzy 

vyplynula klasifikace zkoumaných IRF na základě dvou funkčních skupin: a) strukturovací 

(pojímající funkce signalizace ukončení výpovědi a signalizace převzetí slova) 



a b) interpersonální (zahrnující signalizaci přijetí informace, vyjádření pozornosti a podporu 

informace – potvrzením či vyjádřením pochopení). Zatímco se jeví, že všechny zkoumané IRF 

disponují určitou funkcí interpersonální, pouze u 26 % z nich byla identifikována funkce 

strukturující. 
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