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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 
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(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. 

 

Klíčová slova: norština, funkční klasifikace, konverzační analýza, spontánní řeč, zvuky řeči, 

ingresivní formy, ingresivní řeč, diskurzní částice, diskurzní funkce, konstrukční gramatika, 

gramatické konstrukce, diskurzní vzorec, zpětná vazba, feedback 
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Abstract 

 

The subject of this master thesis is ingressive pulmonic speech (IPS) in conversational 

Norwegian. This applies particularly to verbal forms of agreement (ja, jo, okay, etc.) and 

disagreement (nei, etc.) that are pronounced by inhaling air stream (instead of exhaling as in 

ordinary speech). The goal of the thesis a complex and quantifiable analysis of IPS used within 

specific discourse pattern (talk show) that affects the conversational structure and (linguistic) 

behavior of its participants with specific roles (presenter vs. guest), and the very first 

comprehensive functional classification of IPS forms. 

The data consists of 100 items of IPS from a Norwegian talk show called Lindmo. In 

this talk show, the presenter and some of her guests use these forms rather frequently. The data 

comprises 50 occurrences of presenter’s IPS and 50 occurrences of guests’ IPS. Each item is 

classified according to a set of parameters classified into three groups: (i) speakers and 

discourse situation (i. a. users of IPS, amount and composition of guests on stage or position of 

participants); (ii) linguistic form (i. a. form of IPS, negation before IPS or intonation before 

IPS) and (iii) discourse features (i. a. theme, turn-taking after IPS or adjacency pairs within 

which IPS are used). All occurrences are evaluated one by one using each of the parameters. 

 The main contribution of this thesis is that (i) it provides a new insight into the concept 

of adjacency pairs and reveals the role of IPS within them; IPS often react to them (f. ex. in 

case of request for information – providing information when IPS express accepting 

information) but in many cases IPS forms the second part of adjacency pair (f. ex. in statement 

– acknowledgement, summons – answer or thanking – accepting); (ii) concerns the different 

use of IPS in connection with participants’ role within given discourse pattern (presenter vs. 

guest); the biggest differences were recorded in parameters familiarity of information (while 

presenter’s IPS react in 98 % of cases to new information, guests use 88 % of IPS as reaction 

to new information), position within thematic unit (78 % of presenter’s IPS occur in thematic 

center, on the other hand 52 % of guests’ IPS occur in thematic intro), position of participants 

(unlike the presenter, guests use IPS also in the position of active speaker) or adjacency pairs 

(while presenter’s IPS in all cases react to the second part of adjacency pair, guests’ IPS in most 

of the cases form their second part); (iii) classification of analyzed IPS emerged from analysis; 

they form two functional categories: a) structural (including turn-final signal and turn-taking 

signal) and b) interpersonal (including signal for accepting information, expression of attention 

and information support – by confirmation or expression of understanding). While all analyzed 
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IPS seems to have a specific interpersonal function, only in 26 % of occurrences the structural 

function was identified. 

 

Key words: Norwegian, functional classification, conversational analysis, spontaneous speech, 

speech sounds, ingressive forms, ingressive speech, discourse markers, discourse functions, 

construction grammar, grammatical constructions. discourse pattern, feedback 
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Seznam použitých zkratek 
 

GAT2 Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem 2; transkripční systém, dle jehož 

zjednodušené verze byly transkribovány analyzované případy užití IRF 

IRF  ingresivně realizované formy 

NRK  Norsk rikskringkasting; norská veřejnoprávní rozhlasová a televizní společnost 

 

 

Analyzovaní mluvčí 

Pozn.: Koncové písmeno značí pohlaví mluvčího (A – žena, Z – muž) 

ALA  Anne Lindmo; moderátorka analyzované talk show 

NJA  Nina Jensen; ekologická aktivistka 

IBA  Ingebjørg Bratland; zpěvačka 

KSA  Kjersti Stenseng; předsedkyně politické strany 

AFZ  Alfred Fidjestøl; autor biografie slavného šimpanze 

JDZ  Jan Dubowski; učitel 

ESA  Erna Solberg; předsedkyně vlády 

HWA  Hildegunn Wærness; režisérka 

SLA  Sylvi Listhaug; ministryně pro migraci a integraci 

JMA  Janne Myrdal; americká senátorka norského původu 

MHA  matka Hegerberg; matka úspěšných sportovkyň 

JJZ  Roar Juel Johannessen; otec zavražděné dívky 

IJZ  Ingebrigt Steen Jensen; spisovatel a veřejná osobnost 

SGZ  Stian Grimseth; vzpěrač a trenér 

 

 

Pozn.: V seznamu nejsou uvedeny zkratky všeobecně známé a označení hostů, kteří v rámci zkoumané 

talk show neužívají IRF (iniciály + označení pohlaví, celá jména a profese hostů jsou uvedeny u každého 

transkriptu). 
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1 Ingresivně realizované formy (IRF) 
 

1.1 Úvod 

Formy, o kterých pojednává tato práce, se vyznačují specifickým iniciačním (či 

aerodinamickým) mechanismem. Iniciační mechanismus je (vedle mj. způsobu a místa 

artikulace) jedno z hledisek klasifikace souhlásek v jazycích světa (srov. Duběda 2005). Jedná 

se o způsob a směr, kterým je při řeči uveden do pohybu vzduchový proud. Zatímco 

nejrozšířenějším je egresivní pulmonický mechanismus (vzduchový proud je uveden do pohybu 

plícemi a směřuje ven z vokálního traktu), IRF jsou realizovány ingresivně pulmonicky1 

(vzduchový proud uvedený do pohybu plícemi směřuje dovnitř vokálního traktu). 

 

Ve své bakalářské práci (Vaňková 2017) jsem se navíc zabývala sílou IRF a prezencí 

základního tónu (F0) při jejich užití (v norštině). Ukázalo se, že uživatel může IRF realizovat 

různou silou – některé jsou téměř neslyšné, jiné jsou velmi důrazné. Některá užití IRF navíc 

doprovází přítomnost základního tónu, zatímco jiná ne. Na tuto variabilitu je vhodné poukázat, 

jelikož dotváří fonetický obraz tohoto jevu. Ovšem vzhledem k tomu, že se mi nepodařilo 

odhalit zákonitosti, na kterých tato variabilita užití závisí, nebudu se těmito fonetickými 

parametry v aktuální práci blíže zabývat. Místo toho se v práci zaměřím na charakteristiku užití 

IRF v kontextu (diskurzní situaci) zkoumaného materiálu a klasifikaci IRF na základě jejich 

diskurzních funkcí. 

 

Soustředím se ve své práci na užití IRF v norštině (v norských laických kruzích se nejčastěji 

užívá označení å snakke på innpust (‚mluvit nádechem‘)), ale pro užívání IRF jsou známé 

i ostatní skandinávské země, Finsko a Island. Těmito oblastmi ovšem výčet nekončí, jev byl 

zaznamenán také v Pobaltí, Německu, severní Francii, Britských ostrovech, v Kanadě a USA 

(srov. Thomová 2005). Nejpravděpodobnějším důvodem rozšíření ve zmíněných oblastech je 

migrace obyvatelstva ze skandinávské oblasti v různých časových obdobích od vikinské 

expanze, přes pravděpodobně největší vlnu emigrace v průběhu 19. a první poloviny 20. století 

až po současnost (tamtéž). 

 

 Lze se setkat i se studiemi, které podporují tvrzení, že se ve skutečnosti jedná o jev 

rozšířený po celém světě (berou v potaz jak fonetickou podobu, tak pragmatickou funkci), a že 

 
1 V anglické terminologii je zavedené označení INGRESSIVE PULMONIC SPEECH. 
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k jeho užívání mají mluvčí biologické předpoklady (Eklund 2007, 2015). Švédský autor této 

teorie založil databázi, do které přidává jazyky a oblasti, jejichž mluvčí údajně IRF užívají. 

Nenabízí k nim ovšem konkrétní materiál, který by existenci a kontexty užití daného jevu 

v konkrétních jazycích potvrzoval. 

 

 Nejčastějšími ingresivně realizovanými formami jsou diskurzní částice označující 

souhlas či nesouhlas (v norštině °ja/°nei) a jejich varianty (srov. Sundkvist 2012). Některé 

studie (např. Kobayashi 2001 in Eklund 2002) berou v rámci analýzy v potaz pouze °ja formu. 

To, že se ingrese používá i s dalšími formami, dokazuje mj. studie Eklunda (2002), který ve 

švédštině zaznamenal kromě °ja a °nej např. formy °mm (‚mhm‘), °jorå (‚ah ano‘), °jadå 

(‚opravdu‘) či °bra (‚dobře‘), jejichž ekvivalenty lze nalézt i v norštině. V jiných studiích (srov. 

Thomová 2005) najdeme ještě obecnější závěr, a to, že je ingrese aplikovatelná na jakékoli 

krátké formy (s ohledem na jejich fonetickou stránku, která může realizaci ingrese zamezovat). 

Ve spojitosti s Islandem (srov. Sundkvist 2012) se lze dočíst i o aplikaci ingrese na delší slova, 

fráze a celé věty (mj. Sundkvist 2012). 

 

 V následujících odstavích shrnu zjištění ze své bakalářské práce, ve které jsem podrobně 

popsala hodnocení užití IRF rodilými i nerodilými mluvčími, laiky i specialisty na základě 

dostupné literatury a vlastních zjištěních a jež tvoří východisko pro předkládanou práci. 

 Existence IRF si jsou vědomi jak rodilí, tak nerodilí mluvčí, kteří pobývají či pobývali 

v norském prostředí. Mluvčí mimo oblast výskytu zkoumaného jevu o něm ve většině případů 

ponětí nemají. Mluvčí bez lingvistického vzdělání považují často IRF za specifikum oblasti, ve 

které žijí, nebo ho považují za rys určitého sociolektu či dialektu (starších mluvčích, vesničanů 

apod.). Uživatelé s lingvistickou specializací tuto úvahu spíše vyvracejí, vzhledem k tomu, že 

se lze se zkoumaným jevem setkat ve velké části Norska napříč sociálními skupinami. 

V některých publikovaných studiích (srov. Thomová 2005) se hovoří o IRF jako o znaku 

soukromé, neformální konverzace. Toto tvrzení vyvrací frekventované výskyty tohoto jevu 

v televizních programech (včetně zkoumaného materiálu v této práci, který detailněji popíšu 

v kapitole 2.1). 

Užití IRF jsou do značné míry intuitivní, ale mluvčí mají alespoň částečné ponětí 

o kontextech, v jakých IRF užívají. IRF si lze osvojit jak v dětství, tak v dospělosti. 

K akomodaci jevu může docházet i u nerodilých mluvčích norštiny. Rodilí i nerodilí mluvčí 

pak můžou daný jev přenášet i do jiných jazyků, v jejichž kontextu IRF nemusí být zcela 

typické. 
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Jak jsem rozvedla ve své bakalářské práci, o IRF pojednávají některé dialektální studie 

z oblasti britských ostrovů a východního pobřeží Kanady. První zmíněnou oblastí se zabývá 

Peter Sundkvist, jehož první práce (Sundkvist 2012) pojednává o výskytu IRF na Shetlandských 

ostrovech. Tato práce nabízí obecný popis IRF a historická hlediska jejich výskytu na daném 

území. Autor představuje i práci Peterse (1981), která se zabývá mj. akomodací IRF 

zahraničními mluvčími v norském prostředí a následným rozšíření do jejich rodných oblastí2. 

Ve své druhé studii (Sundkvist 2015) zkoumá autor kontexty užití daného jevu na základě 

různorodých zdrojů z různých zeměpisných oblastí. Sundkvist při tom nastiňuje problematiku 

sběru reprezentativních dat, je totiž přesvědčen o tom, že užití IRF závisí na blízkosti mezi 

mluvčími a neformálnosti situací, z nichž se data nezískávají snadno. Autor dále mapuje výskyt 

IRF na britských ostrovech a představuje stereotypy, které o IRF v daných oblastech kolují. 

 

 Jako systematičtější a ucelenější hodnotím studii E. J. Thomové (2005), která se 

dotazníkovým šetřením zaměřila na výskyt a užití IRF ve Skotsku. Zároveň ve své práci uvádí 

přehled dosud publikovaných studií o IRF. Ještě blíže představuje již zmíněnou studii Peterse 

(1981), který navíc analyzoval užívání IRF na ostrově Vinalhaven úzce spjaté s vyjádřením 

podřazenosti (např. u studenta při hovoru s učitelem, zaměstnance s nadřízeným apod.). Dále 

Thomová zprostředkovává studii Hillové & Zepedové (1999) zabývající se fonetickou stránkou 

IRF mj. v souvislosti s genderem (ženy jsou údajně častějšími uživateli IRF než muži, což dle 

autorů může souviset s tím, že je pro ně realizace ingresivních forem fyziologicky snazší). Další 

zmíněnou je studie Clarkové & Melcherse (2005), která zkoumá IRF jakožto prostředek 

odpovědi na otázku. Autoři tvrdí, že se IRF neužívají jako odpověď na zjišťovací otázku, ale 

na otázku, jejímž účelem je určitý ilokuční akt (např. výčitka, překvapení, zpochybnění atd.) 

 

 Dalším badatelem v oblasti IRF je švédský lingvista Robert Eklund, který se snaží šířit 

o IRF povědomí prostřednictvím webu3 a veřejně dostupných publikací. První je z roku 2002 

a zkoumá užití IRF v telefonních hovorech s člověkem a domnělým počítačem. Studie 

dokazuje, že užití není podmíněno interakcí tváří v tvář a není nic neobvyklého ani 

u konverzace s neznámým člověkem (srov. opačné tvrzení Sundkvista (2015)). Z výsledků 

studie ovšem plyne, že je při užití IRF zásadní „lidský faktor“, jež konverzace se strojem 

 
2 Tato publikace podobně jako několik dalších není k dispozici a informace o ní získávám jen skrz dostupné studie.  

3 Dostupné na http://ingressivespeech.info. 

http://ingressivespeech.info/
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postrádá a užití IRF blokuje. Dále výsledky podpořily tvrzení, že častějšími uživateli IRF jsou 

ženy. 

 V další studii (2007) přichází Eklund s návrhem, že rozšíření IRF nesouvisí s migrací 

ze severské oblasti, ale že se jedná o biologicky podmíněný, zanedbaný jazykový prostředek 

(neglected universal). Argumentuje užíváním ingresivních zvuků u rozličných druhů zvířat 

(včetně primátů). 

 V roce 2015 publikoval Eklund výsledky sběru dat z různých světových oblastí 

podporující tvrzení, že se užití IRF zdaleka neomezuje na severoatlantickou oblast. 

Eklundovy studie (zejména ta z roku 2002) jsou také užitečným zdrojem poznatků 

studií, které nejsou veřejně k dispozici, nebo jsou psány jazykem, který neovládám. Ty blíže 

pojednávají o funkcích IRF. Dosud zmíněné studie si totiž vystačily s pojmem zpětná vazba 

(feedback), který je více než nedostatečný. Hakulinen (1993 in Eklund 2002) zmiňuje funkci 

potvrzení informace (confirmative). Kobayashi (2001 in Eklund 2002) a Landqvist (2001 in 

Eklund 2002) vypozorovali taktéž funkci uzavření tematického celku (topic-closing či 

concluding). Všichni tři právě zmínění autoři se taktéž shodují na funkci signalizace převzetí 

slova (turn-taking). 

 

 Již má bakalářská práce pojednávala o nedostatečnosti této fragmentární kategorizace. 

Nejenže každý z autorů zmiňuje pouze některé ze jmenovaných funkcí, navíc nikdo z nich 

nepopisuje jejich vzájemný vztah – jsou to funkce na stejné úrovni, nebo mezi nimi existuje 

nějaká hierarchie, jedná se o funkční rysy různých lingvistických úrovní (např. strukturní 

a pragmatické), jsou vzájemně výlučné nebo může IRF disponovat několika funkcemi na 

různých úrovních? V bakalářské práci jsem tyto dotazy načrtla a dokázala, že má smysl si je 

klást, k jejich alespoň částečnému zodpovězení však daná práce nesměřovala. To je jedním 

z cílů této práce. 

 V bakalářské práci jsem rozpracovala kvantitativní charakteristiku IRF na základě 

vybraných parametrů (způsob výběru blíže popíšu v kapitole 2.3). Do analýzy jsem zahrnula 

kromě „základních“ parametrů jako uživatel IRF, forma IRF či jazyk rozhovoru parametry 

fonetické (síla IRF, přítomnost F0 a intonace předcházející IRF) a diskurzní (konverzačně 

analytické parametry jako přítomnost pauz před a po IRF, turn-taking a překryv replik, pozice 

v rámci tematického celku či typ předcházející repliky). 

 Výsledky analýzy mj. dokázaly, že většina analyzovaných IRF se nachází v tematickém 

médiu, což znamená, že hlavní funkcí IRF nemůže být uzavření tématu, a že po většině IRF 

nenásleduje turn-taking, takže hlavní funkcí IRF ve zkoumaném materiálu není ani převzetí 
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slova. Cílem této práce je tedy zjistit, jaké další funkce může IRF zastávat, a nabídnout 

uspokojivější kategorizaci těchto funkcí. Dále se ve zkoumaném formátu talk-show i přes 

nerovnoměrnou reprezentaci ve vzorku (48 výskytů IRF moderátorky:12 IRF hostů) projevily 

u některých parametrů výrazné rozdíly mezi užitím IRF moderátorkou a jejími hosty, v této 

práci jsem tedy sestavila vzorek, kde jsou IRF moderátorky a hostů ve stejném poměru a blíže 

zkoumám i tuto rozdílnost. Již bakalářský výzkum také odhalil nezávislost IRF na určitém 

jazykovém kódu, jelikož jsem zaznamenala i případy, ve kterých moderátorka užívá IRF 

i v angličtině při konverzaci se zahraničními hosty, nikoli jen v norštině s rodilými mluvčími. 

V neposlední řadě samotný formát zkoumaných dat (televizní talk-show) podporuje Eklundovo 

zjištění, že IRF mezi sebou užívají i mluvčí, kteří se důvěrně neznají, a vyvrací Sundkvistovo 

přesvědčení o tom, že užití IRF vyžaduje neformálnost a privátnost situace. 

 

1.2 IRF jako diskurzní částice 

 Pokud mám IRF systematicky uchopit, je důležité pojednat o tom, jakou pozici v jazyce 

vlastně zastávají. Kategorie, do níž dává největší smysl je zařadit, jsou diskurzní částice. 

 Různí autoři diskurzní částice vymezují různě. Schiffrinová (1987 in Degandová, 

Cornillie & Pietrandreová 2013: 5-6) navrhla, aby za ně byly považovány větné členy 

v mluveném projevu, které (i) se dají vyjmout z věty, (ii) běžně se užívají na začátku výpovědi, 

(iii) mají fonetické kontury (jako přízvuk, pauzy, fonetické redukce) a (iv) operují na lokální 

i globální úrovni diskurzu. 

Dle Sankoffa (1997 in Degandová, Cornillie & Pietrandreová 2013: 5-6), jež kritéria 

z předešlého odstavce aktualizoval, se diskurzní částice vyznačují tím, že (i) nejsou součástí 

syntaktické struktury, (ii) nezávisí na nich propoziční význam věty, (iii) jsou předmětem 

sémantického vyprazdňování (semantic bleaching), (iv) jsou předmětem fonologické redukce 

a (v) jejich realizace probíhá plynule v rámci řeči. 

Jejich morfologická forma se různí na škále od citoslovcí přes částice až k syntaktickým 

řetězcům (Diewaldová 2013: 24-26). 

Dle Hansena (2006 in Diewaldová 2013: 24-26) je pro ně typická pojící (connective) 

role (i) mezi předcházející a následující replikou a (ii) mezi replikami a jejich kontextem. 

Diskurzní částice mohou mít strukturovací a organizační funkce jako systém převzetí řeči (turn-

taking system), signalizaci ukončení výpovědi (turn-final signal), organizaci tematické 

struktury hovoru, ale spadají sem i částice orientované na udržování interpersonálních vztahů 

jako přitakávání či vyjádření empatie nebo částice vyjadřující váhání (hesitation markers). 
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O tom, jaké konkrétní funkce zastávají IRF, pojednám v kapitole 5. 

 

 

1.3 IRF jako součást konstrukčního diskurzu 

 Neméně důležité vedle vymezení samotného zkoumaného jevu je i uchopení kontextu, 

ve kterém se daný jev užívá. Vzhledem k charakteru diskurzních částic, které sice nejsou 

významné z hlediska syntaxe, zato hrají zásadní roli v rámci diskurzu, se přikláním ke 

konstrukčnímu pojetí diskurzu Östmana (2005). Jeho argumenty pro to, proč je větná struktura 

nedostatečná a je nezbytné zkoumat struktury větších celků, jsou: (i) diskurz je do značné míry 

konvencionalizovaný a soustředění konstrukční gramatiky (CxG) a dalších konstrukčních 

přístupů na větu plyne z tradice, (ii) diskurz a syntax jsou dvě různé (a rovnocenné) úrovně, 

(iii) hodnocení přijatelnosti a konvenčnosti závisí na kontextu užití, (iv) CxG by měla využít 

svůj potenciál holistického přístupu a referovat k rámcům na diskurzní úrovni, které se podobají 

žánrům, a na základě nich hodnotit, co je v danou situaci vhodné. 

 Přestože Östman těmito argumenty směřoval zejména k tomu, aby se vyhodnocování 

gramatičnosti neomezovalo na úroveň syntaxe, koncept diskurzního vzorce (discourse pattern), 

v rámci něhož by k danému vyhodnocování mělo docházet, jelikož jen v rámci nějž lze 

zkoumané jevy chápat (frames for understanding), a s ním spjatý předpoklad systematičnosti 

a organizaci diskurzu, je zásadní pro analýzu užití diskurzních částic, které se na dané 

systematičnosti podílejí. 

 Toto pojetí diskurzu budu mít při analýze dat na mysli. Pro popis diskurzního vzorce, 

ve kterém k užití zkoumaných IRF dochází, viz kapitolu 2.1. Kvantitativní výsledky analýzy 

užití IRF vysvětluji v souvislosti se zkoumaným diskurzním vzorcem v kapitole 4. 
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2 Metodologie 

 

2.1 Materiál 

 Jako zdroj dat jsem využila talk show Lindmo4 vysílanou norskou veřejnoprávní 

televizní a rozhlasovou společností NRK. Moderátorka pořadu, Anne Lindmová (dále ALA 

nebo moderátorka), ingresivní formy užívá četně a ve větší či menší míře je užívají i někteří její 

hosté. 

 V rámci jednoho přibližně padesátiminutového dílu jsou představeni zpravidla čtyři 

hosté (nebo skupiny hostů) s různým zaměřením (od hudebníků, herců, sportovců, politiků či 

jinak veřejně známých osobností až k méně známým lidem s kuriózním zaměstnáním, 

koníčkem či osudem). Převažují hosté norské národnosti, do talk show jsou ovšem příležitostně 

zváni i zahraniční hosté aktuálně přítomní v Norsku. Hlavní pozornost je vždy věnována 

poslednímu příchozímu hostu, ale předchozí hosté často zůstávají sedět v křeslech na pódiu 

a mohou se do aktuálního rozhovoru zapojovat, někdy je k tomu moderátorka dokonce sama 

vybízí. Výjimku tvoří tří- a vícečlenné skupiny, pro které na pódiu po skončení rozhovoru 

nezbývá dostatek místa, a jsou tedy většinou posláni rovnou do zákulisí. Další výjimkou bývá 

rozhovor s posledním hostem večera, který je na pódiu zpravidla sám. Tečkou večera je 

zpravidla hudební vystoupení některého z hostů. 

 Charakter rozhovorů se různí v závislosti na jejich tematice a přístupu hostů, například 

již zmíněný poslední host často hovoří o závažnějších či informačně koncentrovanějších 

tématech, která si žádají moderátorčinu plnou pozornost. Vzhledem k moderátorčině vřelému 

a empatickému vystupování ovšem převládá uvolněná, neformální atmosféra. 

 Formát vybraného materiálu má své limity i výhody. IRF mohou být proneseny, aniž by 

daného mluvčího zrovna zabíraly kamery, a vzhledem k časté fonetické nenápadnosti tohoto 

jevu nemusí být IRF identifikována, případně je poté velmi obtížné jednoznačně určit, kdo ji 

pronesl (takové případy do vzorku nezahrnuji). Vybraný materiál naopak umožňuje mluvčí 

nejen poslouchat, ale i pozorovat (samozřejmě opět v závislosti na rozestavění a zabírání 

kamer), což umožňuje analyzovat nejen řeč, ale i neverbální projevy mluvčích. 

 Data k analýze v této práci tvoří sto výskytů ingresivních forem z šestnácti dílů talk 

show Lindmo vysílané v období mezi 23. 4. 2016 a 4. 11. 2017. Tyto výskyty hodnotím na 

základě parametrů, které představím v oddílu 2.3. Pro přepisy a překlady úryvků rozhovoru 

 
4 Dostupné na https://tv.nrk.no/serie/lindmo. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo
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obsahující analyzované IRF viz Přílohu 2. Pro přehled jednotlivých hodnot určených pro každý 

výskyt IRF viz Přílohu 3.  

 

2.2 Transkripční pravidla a překlad 

 Relevantní úryvky rozhovorů (replika obsahující analyzovanou IRF a její blízké okolí) 

jsem transkribovala podle pravidel manuálu GAT25, která jsem přizpůsobila (zjednodušila) pro 

účely této práce. Pro úplný seznam použitých znaků a pravidel viz. Přílohu 1. Pro označení IRF 

využívám po vzoru zmíněného manuálu znak ° před ingresivně pronesenou formou (°forma). 

 Mluvčí jsou v transkriptech označováni třemi písmeny (např. ALA pro označení 

moderátorky). První dvě písmena označují zpravidla iniciály prvního jména a příjmení 

(v případech, kde se iniciály vícera mluvčích shodují, jsem pro zachování unikátního označení 

každého mluvčího místo iniciály prvního jména použila iniciálu jména druhého, případně 

arbitrární písmeno). Třetí písmeno značí pohlaví hostů (A – žena, Z – muž). 

 Přestože norští mluvčí často mluví dialekty, které se od sebe foneticky a někdy 

i morfologicky liší, zapisuji je v kodifikované psané formě (konkrétně bokmålu6). 

 Všechny analyzované rozhovory probíhají v norštině, ale někteří mluvčí ve 

svém projevu příležitostně používají anglická slova a fráze. Ty zapisuji anglickým pravopisem 

bez speciálního rozlišení od norského, jelikož to nepovažuji pro tuto práci za relevantní. 

Anglické fráze v norském diskurzu zažité a bezpříznakové, avšak v českém diskurzu 

nepřirozené, převádím v překladu do češtiny. Snažila jsem se docílit přirozeného vyznění 

českých překladů, zároveň v nich ale zachovat vše relevantní pro analýzu zkoumaného jevu. 

 České překlady z důvodu přehlednosti zápisu neuvádím pod každý řádek norského 

přepisu, jak je uznávanou normou, ale uvádím překlad celého přepisu v kuse pod daný přepis. 

Vzhledem k tomu, že ve studiu talk show převládá uvolněná atmosféra a vykání se 

v moderní norštině nepoužívá, jsem se i v českém překladu rozhodla užívat tykání. 

 

 

 

 
5 Dostupné na http://www.gespraechsforschung-ozs.de/heft2011/px-gat2-englisch.pdf. 
6 Norština má kromě bokmålu ještě druhou kodifikovanou psanou formu, nynorsk (tu užívá ca. 12% norských 

obyvatel). 

http://www.gespraechsforschung-ozs.de/heft2011/px-gat2-englisch.pdf
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2.3 Parametry 

 V tomto oddílu popíšu parametry, dle kterých jsem vybraná data analyzovala, a způsob, 

kterým jsem při analýze postupovala. 

 Parametry jsem v první fázi vybírala na základě důkladného seznámení se s daným 

jevem a vybranými daty. Konzultovala jsem IRF s rodilými mluvčími (lingvisty i laiky) 

a skandinavisty a poznamenávala si jejich vlastní poznatky a názory. Také jsem shrnula 

charakteristiku IRF z dosavadních studií. Při sledování talk show jsem se snažila přijít na 

specifika kontextů konkrétních užití IRF a z nich vyvodit možné faktory (na všech rovinách 

jazyka), které jejich užití mohou ovlivňovat. Na základě získané vnímavosti pro daný jev a jeho 

zažití jsem se nabyté poznatky pokusila definovat z hlediska konverzační analýzy, 

pragmatických teorií a případových studií různých pragmatických markerů (mj. ‚you know‘ 

analyzované Östmanem 1981), díky čemuž jsem postupně vytvořila seznam parametrů vhodný 

pro systematičtější a komplexnější analýzu daného jevu. 

Přehledová tabulka výskytů s hodnotami jednotlivých parametrů tvoří Přílohu 3. Pro 

frekvenční distribuci analyzovaných IRF a její popis viz kapitolu 3. 

  

2.3.1 Mluvčí a diskurzní situace 

První skupinu utváří parametry, které charakterizují mluvčí a diskurzní situaci, ve které 

rozhovory mezi nimi probíhají. 

 

2.3.1.1 Uživatelé IRF 

 Jak jsem již zmínila v popisu materiálu, IRF v talk show užívá moderátorka i její hosté. 

Vzhledem k tomu, že mě zajímá, zda se od sebe užití IRF může lišit v závislosti na odlišných 

rolích mluvčích, sestavila jsem manuálním tříděním vzorek z padesáti výskytů realizovaných 

moderátorkou a z padesáti výskytů realizovaných hosty. 

 Při analýze spontánní řeči a užití diskurzních částic nelze zapomenout na to, že je každý 

mluvčí individuum a vyjadřovací prostředky a jejich užívání se bude do jisté míry člověk od 

člověka lišit. Konkrétně pro IRF to znamená, že někteří norští uživatelé je neužívají vůbec, jiní 

zřídka, zatímco další je užívají velmi frekventovaně. Pracuji s předpokladem, že užití IRF není 

čistě individuální a lze v něm i přes vysokou míru variability napříč mluvčími najít systém, 

stejně jako lze u neuživatelů IRF spatřovat systém právě v absenci užití IRF (mj. v tom, že 

užívají jiné diskurzní částice s podobnou funkcí jako např. mhm nebo egresivní ja). 
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2.3.1.2 Počet a skladba hostů na pódiu 

 Jak jsem již popsala v oddílu 2.1, množství a složení hostů na pódiu se v talk show 

Lindmo liší. Přichází tam jednotlivci, kteří s moderátorkou hovoří mezi čtyřma očima, ale 

i jednotlivci a skupiny, které v rámci rozhovorů s pomocí i bez popudu moderátorky často 

interagují mezi sebou. 

 

2.3.1.3 Pozice účastníků 

 Uživatel IRF se může nacházet v pozici pasivního posluchače či aktivního mluvčího. 

Mluvčí užívající IRF mohou také svou pozici v rámci hovoru po ingresivní realizaci změnit 

(v souvislosti s turn-taking, o kterém pojednám v oddílu 2.3.3.3 níže). 

 

Příklad (1) 

(11)7 ALA – Anne Lindmo 

ESA – Eva Weel Skram 

zpěvačka o tom, jak se dostala k popisovanému způsobu zpěvu 

6. 5. 2017 42:248 

 

1. ESA: til ei som heter judith vestreim? 

2. ALA: mhm? 

3. ESA: som lærte meg og flere andre barn ee å steve. (-) på en på et 

stabbur som er flere hundre år gammelt. 

4. ALA: [42:41] °ja 

5. (-) 

6. ALA: hva het den lille gjengen? som holdet på (-) å steve. 

 

Překlad (1) 

1. ESA: jmenovala se Judith Vestreim? 

2. ALA: mhm? 

3. ESA: která naučila mě a pár dalších dětí ee zpívat speciální pěveckou technikou. (-) ve stabburu 

několik staletí starém. 

4. ALA: °ano [aha] 

5. (-) 

6. ALA: jak se jmenovala ta malá banda? která (-) zpívala touto pěveckou technikou. 

 
7 Pod tímto číslem je uveden daný transkript v Příloze 2 a relevantní IRF v přehledové tabulce hodnot v Příloze 3. 

8 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12001417/avspiller. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12001417/avspiller
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Změnu pozice můžeme vidět v Příkladu (1), kde se moderátorka (ALA), která dosud 

byla posluchačkou ESA, po pronesení IRF (řádek 4) stává mluvčí. 

 

2.3.1.4 Tón rozhovoru 

 Tímto parametrem se pokusím zachytit náladu a emoční vyznění relevantního úseku 

konverzace. Abych se vyvarovala introspekce a uchopila parametr empiricky, využiju zvukový 

i vizuální formát materiálu a budu parametr hodnotit na základě kombinace fyzických projevů 

účastníků hovoru jako tempo, hlasitost a důraz řeči, přítomnost či absenci smíchu a mimiku, 

gesta a postoj účastníků. 

 

2.3.2 Jazyková forma 

 Další skupinou jsou parametry spjaté s jazykovou formou – jak samotných IRF, tak 

jevů, které užití IRF ovlivňuje. 

 

2.3.2.1 Jazyk 

 Moderátorka užívá IRF i při hovorech se zahraničními hosty probíhajících v angličtině. 

Těchto výskytů je znatelně méně než v norských rozhovorech. Ve většině případů se zdá, že je 

moderátorka nahrazuje egresivním hm. Přestože by byl následný výzkum IRF v rámci 

mezinárodní komunikace jistě zajímavý, vzhledem k materiálu, ve kterém převažují hovory 

norské, a rozsahu práce se zde touto problematikou dále nezabývám a analyzovaný vzorek 

sestává pouze z rozhovorů v norštině.  

 

2.3.2.2 Forma 

 Nejčastěji se hovoří o ingresi ve spojitosti s formou °ja. Ne zcela vzácně se ovšem 

můžeme setkat i s ingresivní formou °nei, kterou analyzovaný vzorek také pojímá. Příklad (2) 

hned dvě taková užití ilustruje. 

 

Ačkoli jsem v bakalářské práci identifikovala ještě další, delší formy (např. °okay či 

dokonce víceslovné °<nettopp ja>), s odstupem času a po podrobnější analýze jsem 

vyhodnotila, že je poměrně problematické určit, zda je ingresivně opravdu realizovaná celá 

forma, nebo pouze její část v kombinaci s šepotem, proto je do aktuálního vzorku nezahrnuji. 
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Další ingresivní formy, o kterých pojednává dosavadní literatura, zmiňuji v kapitole 1.1 

výše. 

 

Příklad (2) 

(13) – (14) 

ALA – Anne Lindmo 

AWZ – Aleksander Walmann 

hudební duo o účasti v ESC 

29. 4. 2017 4:309 

 

1. AWZ: ja, det er jo religion? eurovision eee som har sinnssykt mange 

følgere, ee vi ble så mm blåst av banen. eee og og vi har ikke vært 

med på det før? 

2. ALA: [4:42] °nei 

3. AWZ: så vi vet ikke hvor svært det er? 

4. ALA: [4:44] [°nei] 

5. AWZ:   [også] er det gigantisk svært, 

 

Překlad (2) 

1. AWZ: jo, je to až náboženství? Eurovision eee které má šílené množství fanoušků, ee byli jsme tak 

mm unešení. eee a a nebyli jsme toho součástí dřív? 

2. ALA: °ne [nebyli] 

3. AWZ: takže jsme netušili, jak ohromný to je? 

4. ALA: [°ne] [jistě že ne] 

AWZ: [a] a je to giganticky ohromný, 

 

2.3.2.3 Negace 

 Dále analyzuji, v jakých případech reagují IRF na gramaticky kladné a v jakých na 

gramaticky záporné vyjádření. Tento parametr se ukazuje vhodný zkoumat zejména 

v souvislosti s konkrétní ingresivní formou (viz oddíl 2.3.2.2 výše), jelikož se zdá, že užití 

formy °nei minimálně v některých případech s přítomností gramatického záporu souvisí (jako 

je tomu v Příkladu (2) výše). 

 Za kladnou při vyhodnocování považuji jakoukoli repliku neobsahující zápor – tedy 

i repliku neobsahující sloveso, ale pouze frázi nebo diskurzní částici. 

 
9 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12001317/avspiller. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12001317/avspiller
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 Jako zápornou budu hodnotit takovou repliku, která obsahuje adverbium ikke ‚ne-‘ nebo 

slova, která v sobě mají gramatický zápor zakódovaný (např. časové adverbium aldri ‚nikdy‘, 

determinativ ingen ‚nikdo‘ nebo zájmeno ingenting ‚nic‘). 

 

2.3.2.4 Reakce na zjišťovací otázku 

 V tomto bodě analýzy chci zjistit, zda uživatelé v některých případech reagují ingresí i 

na zjišťovací otázku, což by z ní dle Golatové a Fagyalové (2008) činilo odpověď (response 

token), nebo zda se užívá výhradně v pokračovací funkci (continuer). Dle 

Clarkové & Melcherse (2005 in Thomová 2005), kteří se IRF na místě odpovědi na otázku 

zabývali, se IRF jako odpověď na otázku vyskytují pouze v případě, že není cílem otázky 

zjištění, ale jistý ilokuční akt. 

 

2.3.2.5 Intonace 

 Dále metodou pečlivého poslechu zkoumám intonaci bezprostředně předcházející užití 

IRF. Vycházím z předpokladu, že specifický intonační průběh řeči aktivního mluvčího může 

posluchače k užití IRF nabádat (např. tím, že jí mluvčí může implicitně žádat o reakci ze strany 

posluchače). V kombinaci s dalšími zkoumanými parametry (mj. pozicí v rámci tematického 

celku, výskytem pauz či reakcí na zjišťovací otázku) může navíc tento parametr přispět 

k povědomí o tom, na jakých principech norský mluvený projev funguje a na základě čeho na 

ni mluvčí reagují. 

 Vzhledem k tomu, že se v norštině (ať už na úrovni slov nebo celých replik) jen velmi 

zřídka setkáme s intonací rovnou a že se během výzkumu ukázalo problematické určit různé 

stupně klesavosti a stoupavosti, rozlišuji pouze mezi intonací klesavou a stoupavou. 

 Jako Příklad (3) uvádím typický případ klesavé intonace ve dvou ukončených 

oznamovacích replikách (řádek 1 a 3). 
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Příklad (3) 

(9) ALA – Anne Lindmo 

HAA – Hanan Abdelrahman 

učitelka matematiky o jedné ze svých studentek, která si postupně našla k matematice cestu 

6. 5. 2017 21:3110 

 

1. HAA: [...] det strålte? på en måte hun ble mye mer åpen i uttrykket 

og trygg og selvsikker og (--) men hun jobbet hardt for det også. 

2. ALA: [21:39] °ja 

3. HAA: det kom ikke gratis. 

 

Překlad (3) 

1. HAA: [...] rozzářila se? jakoby byla mnohem otevřenější ve vyjadřování a sebejistější (--) ale 

taky na tom tvrdě pracovala. 

2. ALA: °ano [to je jasné] 

3. HAA: nebylo to zadarmo. 

 

Příklad (4) Ilustruje typický případ stoupavé intonace v ukončené tázací výpovědi (řádek 

1). 

 

Příklad (4) 

(25) ALA – Anne Lindmo 

ARA – ARY 

zpěvačka o jejím prvním televizním vystoupení 

25. 3. 2017 49:0011 

 

1. ALA: hvordan var det å (-) å gjøre et sangnummer på den måten der? 

2. (-) 

3. ARA: det var veldig ambisiøst. ((smích)) 

 

Překlad (4) 

1. ALA: jaké bylo (-) dělat pěvecké číslo tímto způsobem? 

2. (-) 

3. ARA: bylo to velmi ambiciózní. ((smích)) 

 
10 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12001417. 

11 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12000917. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12001417
https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12000917
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Je ovšem důležité neopomenout fakt, že se stoupavá intonace neužívá pouze při tázání. 

Často také značí nedokončenou výpověď (mluvčí jí může dávat najevo, že ještě nedomluvil) 

a je důležité brát v potaz také tónový průběh mezi všemi hlavními přízvuky typický pro norské 

dialekty, kterými hovoří většina norských mluvčích a jenž je může být pro nerodilé mluvčí 

obtížné odlišit od větné intonace. V østlandských dialektech (zahrnující i dialekt hlavního 

města, Oslo) je totiž tónový průběh zpravidla klesavě stoupavý (potažmo stoupavě klesavě 

stoupavý), což znamená, že i jednoznačně ukončená výpověď je nezřídka zakončena intonací 

stoupavou (srov. Budal 2004). 

 

2.3.3 Diskurzní rysy 

 Nejrozsáhlejší skupinou parametrů tvoří parametry související s charakterem 

a strukturou diskurzu, ve kterém užití IRF probíhá. 

 

2.3.3.1 Téma 

 Účelem tohoto parametru je co nejvýstižněji pojmenovat a ohraničit téma právě 

probíhajícího hovoru. Snažila jsem se zvolit přiměřenou úroveň konkrétnosti (v případě 

hudebníků by téma hudba v mnohých případech pokrylo celý rozhovor s daným hostem, 

přiklonila jsem se ale raději ke konkrétnějším, „drobnějším“ tématům v rámci rozhovoru jako 

např. způsob zpěvu, účast v pěvecké soutěži či nahrávání hudebního alba). 

 Téma mi poslouží v souvislosti s dalšími parametry, zejména s pozicí IRF v rámci 

tematického celku, kde tento parametr ohraničuje relevantní úsek rozhovoru, či tónem 

rozhovoru, u kterého je zajímavé zkoumat, zda a do jaké míry mluvčí jednají dle očekávání 

spjatých s daným tématem (např. jestli u závažného tématu jako dopingová aféra vykazují 

mluvčí i v hlase a fyzických znacích známky závažnosti atd.) 

 

2.3.3.2 Pozice IRF v rámci tematického celku 

 Dalším vybraným parametrem je pozice IRF v rámci tematického celku. Hodnoty 

tohoto parametru se zakládají na částech, ze kterých se tematický celek obvykle skládá – intro, 

medium a konec. 

Dosavadní studie (srov. Kobayashi 2001 in Eklund 2002) hovoří o tom, že jedna 

z funkcí IRF je uzavření tématu. Zajímá mě tedy, v kolika ze zkoumaných případů (pokud 

vůbec) se o signalizaci uzavření tématu jedná, zda se může IRF vyskytovat ve všech zmíněných 
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tematických pozicích a co to ve spojitosti s dalšími parametry (jako turn-taking, pauzy či 

překryvy replik) vypovídá o (dalších) funkcích, které IRF mohou mít. 

 Za tematický celek považuji takový úsek rozhovoru, který se zabývá mnou 

identifikovaným tématem (viz oddíl 2.3.3.1 výše). V případech, kdy bylo problematické 

jednoznačně stanovit, zda se ještě jedná o intro, nebo už medium, případně ještě o medium, 

nebo už konec tématu, jsem se přiklonila k médiu. 

 Jednoznačný případ IRF v  intru ilustruje Příklad (5), ve kterém ALA vítá zpěvačku 

IBA v talk show a sdílí s diváky první informaci o tom, že IBA poslední rok nahrávala desku. 

Tuto informaci IBA ingresivní formou potvrzuje. Až poté moderátorka pokládá samotnou 

otázku, na kterou IBA začne obsažněji odpovídat. 

 

Příklad (5) 

(54) ALA – Anne Lindmo 

IBA – Ingebjørg Bratland 

uvedení zpěvačky a informování o natáčení její nové desky 

21. 10. 2017 12:2612 

 

1. ALA: velkommen hit ingebjørg? 

2. IBA: tusen takk? 

3. ALA: du nå har du brukt mye av det siste året (-) på å eee å lage 

plate?   [i studio?] 

4. IBA: [12:40] [det er sant] °ja 

5. (-) 

6. ALA: det å liksom stenge seg inne med alle ideene og skape musikk. 

(-) er det en deilig ting? 

 

Překlad (5) 

1. ALA: vítej u nás Ingebjørg? 

2. IBA: díky mockrát? 

3. ALA: tys strávila velkou část minulého roku (-) eee nahráváním desky?  [ve studiu?] 

4. IBA:         [to je pravda]  °ano 

[přesně tak] 

5. (-) 

6. ALA: zavřít se se všemi nápady a skládat hudbu. (-) je to příjemné? 

 
12 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12005917/avspiller. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12005917/avspiller
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V Příkladu (6) uvádím jednoznačný příklad IRF v tematickém konci. Mluvčí, která IRF 

realizuje (ALA) se vzápětí po jejím pronesení obrací k druhému hostovi a pokládá jí otázku 

s novým tematickým obsahem. 

 

Příklad (6) 

(47) ALA – Anne Lindmo 

SKA – Sophie Krüger 

SDZ – Sigvard Dagsland 

otec promlouvá k dceři o její generaci 

23. 4. 2016 12:2713 

 

1. SDZ: jeg syns din generasjon er bare helt sånn (-) befriende på 

det. at du tør å være deg selv. 

2. ALA: [12:34] °ja men ee tilbake til deg sophie. 

3. SKA: hm? 

 

Překlad (6) 

1. SDZ: myslím že tvá generace je zkrátka úplně taková (-) osvobozená od toho. že máš odvahu být 

sama sebou. 

2. ALA: °ano ale ee zpět k tobě Sophie. 

 

2.3.3.3 Turn-taking 

 IRF jsou v dosavadní literatuře (srov. mj. Hakulinen 1993 in Eklund 2002) pokládány 

za jeden z prostředků signalizace převzetí slova (turn-taking), proto ji neopomíjím ani ve svém 

výzkumu. U tohoto parametru tedy hodnotím, zda po realizaci ingrese dochází k převzetí slova, 

jako je tomu v Příkladu (6) výše, nebo ne. 

 Pokud se jeden mluvčí o turn-taking pokusí, ale druhý mluvčí mu v tom zabrání 

a pokračuje ve své výpovědi, hodnotím turn-taking jako neúspěšný (viz Příklad (7), kde RJZ po 

realizaci ingresivní formy pronáší „eee“ a patrně by v promluvě pokračoval, kdyby ho 

nepřerušila ALA pokračováním své promluvy). 

 

 

 
13 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2016/MUHU16001216/avspiller. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2016/MUHU16001216/avspiller
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Příklad (7) 

(77) ALA – Anne Lindmo 

JJZ – Roar Juel Johannessen 

otec zavražděné dívky o tom, jak případ vyšetřoval sám doma 

17. 9. 2016 42:4114 

 

1. ALA: og da? (-) i to tu [sen og] tre (-)  [når] du startet ee  

2. [mhm]    [ja] 

3.  rett og slett din egen etterforskning av denne saken? 

4. RJZ: mhm. 

5. (-) 

6. ALA: så laget du kontor hjemme. 

7. RJZ: [42:50] °ja (--) e[ee] 

8. ALA:        [i et rom] som som altså hadde vært kristin 

sitt barnerom. 

9. (-) 

10. RJZ: det var hennes soverom ja? [...] 

 

Překlad (7) 

1. ALA: a tehdy? (-) v roce dva ti [síce] tři (-) [když] si začal ee zkrátka 

2.   [mhm]  [ano] 

3. své vlastní vyšetřování tohoto případu? 

4. RJZ: mhm. 

5. (-) 

6. ALA: sis udělal kancelář doma. 

7. RJZ: °ano [přesně tak] (-) e [ee] 

8. ALA:    [v pokoji] který který byl Kristinin dětský pokoj. 

9. RJZ: byla to její ložnice ano? [...] 

 

Jako úspěšné na druhou stranu hodnotím i takové případy, kdy po IRF následuje potlesk 

nebo smích publika a až po něm se realizátor IRF ujímá slova (jak je tomu v Příkladu (8)). 

 

 

 

 
14 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2016/MUHU16005416/avspiller. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2016/MUHU16005416/avspiller
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Příklad (8) 

(1) ALA – Anne Lindmo 

NJA – Nina Jensen 

ekologická aktivistka o opatřeních pro záchranu planety, které by ráda zrealizovala 

4. 11. 2017 52:5915 

 

1. NJA: [...] rydde opp i havområdene som er allerede overfylt av 

plast? ((nádech)) og ikke minst finne en (    ) løsning på all 

plasten som har sunket nedover vannmassen og ligger? strødd rundt 

på havbunnen ee over alle verdens hav? ee det ville være den store 

(-) drømmen å få til. 

2. ALA: [53:17] °ja 

3. ((potlesk publika)) 

4. ALA: [...] 

 

Překlad (8) 

1. NJA: [...] uklidit oceánské oblasti, které už jsou přeplněné plasty? ((nádech)) a v neposlední řadě 

najít (        ) řešení na všechen plast který se potopil pod vodní masu a leží? roztroušený po 

oceánském dně ee ve všech světových oceánech? ee to je velký (-) sen který bych chtěla uskutečnit. 

2. ALA: °ano [aha] 

3. ((potlesk publika)) 

4. ALA: [...] 

 

2.3.3.4 Překryv replik 

 Dalším důležitým rysem spontánního mluveného projevu je přítomnost překryvů replik. 

Rozhodla jsem se tedy analyzovat, zda a jak frekventovaně se repliky obsahující IRF překrývají 

s nějakou další replikou. Při metodě pečlivého poslechu, kterou v rámci analýzy využívám, 

nelze vždy jednoznačně určit, zda se repliky překrývají, nebo na sebe bezprostředně navazují. 

Pozitivně tedy hodnotím pouze ty případy, kdy lze překryv replik s jistotou identifikovat, jako 

je tomu např. v Příkladu (9), ve kterém se překrývá IRF NJA s promluvou ALA. 

 

 

 

 

 
15 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12006117. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12006117
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Příklad (9) 

(52) ALA – Anne Lindmo 

NJA – Nina Jensen 

o tom, jak ekologické aktivistce dochází trpělivost 

4. 11. 2017 46:5916 

 

1. NJA: ((smích)) sier du at jeg ikke er diplo [matisk?] 

2. ALA:        [nei nei] nei det 

virker som om du blir mer og mer harmdirrende og (-) utålmodig 

med oss? 

3. NJA: ja 

4. ALA: som ikke forstår alvoret med dette har? 

5. NJA: [47:09] [°ja]     [ja det er helt riktig] 

6. ALA:  [ikke er] dette riktig?  [har du som fått en sånn] 

7. NJA: [...] 

 

Překlad (9) 

1. NJA: ((smích)) říkáš že já nejsem diplo [matická?] 

2. ALA:     [ne ne] ne působí to jako bys měla čím dál větší vztek 

a (-) ztrácela trpělivost s námi? 

3. NJA: ano 

4. ALA: kdo nechápou závažnost toho všeho? 

5. NJA: [°ano] [je to tak]  [ano přesně tak to je] 

6. ALA: [není]   to tak?  [získala si takový] 

7. NJA: [...] 

 

2.3.3.5 Pauza před / po IRF 

 Dalším parametrem inspirovaným konverzační analýzou je výskyt (nebo absence) pauz 

před a po IRF. Vzhledem k formátu materiálu by bylo technicky a časově náročné délku pauz 

měřit, hodnotím tedy pouze to, zda se před či za IRF vyskytuje či nevyskytuje slyšitelná pauza. 

Pozitivně hodnotím i takové případy (zejména pauz po IRF), kdy je pauza tvořena nádechem, 

krátkým potleskem či smíchem, jako je tomu po pronesení ingrese ALA v Příkladu (10). 

 

 

 
16 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12006117. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12006117
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Příklad (10) 

(39) ALA – Anne Lindmo 

HNA - Haddy N’jie 

redaktorka NRK a spisovatelka o mateřství 

30. 4. 2016 3:1317 

 

1. HNA: [...] alt er så smått og samtidig så (-) innmari stort? 

2. ALA: °ja 

3. (-) 

4. HNA: og (-) nært og stille og skjørt og (--) fint? 

5. ALA: [3:20] °ja ((nádech)) også er det ikke ganske som hudløst å 

komme hjem [...] 

 

Překlad (10) 

1. HNA: [...] vše je tak malé a zároveň tak (-) ohromně velké? 

2. ALA: °ano 

3. (-) 

4. HNA: a (-) blízké a klidné a křehké a (--) hezké? 

ALA: °ano [souhlasím] ((nádech)) není také celkem (             ) přijít domů [...] 

 

2.3.3.6 Typ textu 

 Dále zkoumám, na jaký typ textu - vyprávěcí, popisný, výkladový nebo argumentační 

(Werlich 1976 in: Östman 2005) zkoumané IRF nejčastěji reagují. Často se stává, že se v textu 

mísí více typů. V takových případech hodnotím text dle typu převažujícího. Tento parametr 

opět může vypovědět něco užitečného o charakteru užití IRF, ale i o charakteru vybraného 

materiálu. 

 

2.3.3.7 Známost informace 

 Jako další parametr jsem vybrala známost informace obsažené v replice (příp. 

replikách), která IRF předchází. Známost informace se budu snažit pojmout ze dvou hledisek: 

je daná informace nová (i) z hlediska kontextu (např. zazní poprvé v rámci daného dílu talk 

show) nebo (ii) pro účastníky rozhovoru (dozvídají se moderátorka18 a její hosté něco nového)? 

 
17 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2016/MUHU16001316. 

18 Zde nepovažuju moderátorku za individuum, které by vedlo hovor z vlastního popudu, ale jako 

zprostředkovatele informací pro diváky (je tedy možné, že se ALA v některých případech ptá na něco, co sama 

ví – to není mým cílem hodnotit, ale je stěžejní, že jménem diváků jedná, jako by se o novou informaci jednalo. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2016/MUHU16001316
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2.3.3.8 Způsob podání informace 

 Vzhledem k tomu, že je jednou z předpokládaných funkcí IRF vyjádření empatie, je 

vhodné zkoumat, jestli zkoumané IRF reagují na fakticky podanou informaci (viz Příklad (11), 

kde ALA konstatuje faktické informace o KSA), nebo informaci se subjektivním zabarvením 

(viz Příklad (12)), ve kterém JSZ hovoří o svém osobním postoji k hudební soutěži), jako např. 

hodnocení, vyjádření názoru nebo vyjádření pocitů. V případě zastoupení obou případů je také 

vhodné zkoumat, v jakém poměru se v materiálu vyskytují a jak se od sebe funkčně liší. 

 

Příklad (11) 

(57) ALA – Anne Lindmo 

KSA – Kjersti Stenseng 

politička o své cestě ke kariéře předsedkyně politické strany 

7. 10. 2017 46:4919 

 

1. ALA: [...] og du var i mange år? ee eee sjef for dette svære eee 

kulturstevnet? som foregår i fjellheimen hver sommer nemlig peer 

gynt på gålå? 

2. KSA: mhm? 

3. (-) 

4. ALA: du var der festivalsjef? 

5. KSA: [47:00] °ja 

6. ALA: hva hva har du (-) hva lærte du av det som du har nytte av 

nå, 

 

Překlad (11) 

1. ALA: [...] a byla jsi mnoho let? ee eee ředitelka této velké kulturní sešlostí? která probíhá v horách 

každé léto totiž Peer Gynt na Gålå? 

2. KSA: mhm? 

3. (-) 

4. ALA: bylas tam ředitelkou? 

5. KSA: °ano [přesně tak] 

6. ALA: co co ses (-) naučila ses tam něco, z čeho máš užitek doteď, 

 

 
19 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12005717. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12005717
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Příklad (12) 

(15) ALA – Anne Lindmo 

JSZ – Joakim With Steen 

hudební duo o účasti v ESC 

29. 4. 2017 7:5620 

 

1. JSZ: [...] men på en tida da? så når jeg spilte i rockeband og 

sånne ting? så var det jo på en måte også (-) ee konseptet 

eurovision er liksom ikke innertier for for en som driver rockeband 

[og metalband og sånne ting?] 

2. [((smích publika a druhého hosta))] 

3. JSZ: (noen få)? eee men men jeg har endret meg litt? 

4. (-) 

5. ALA: [8:12] °ja 

6. JSZ: og har tenkt at det konseptet eurovision er kjempebra. [...] 

 

Překlad (12) 

1. JSZ: [...] ale v dobu? kdy jsem hrál v rockové kapele a podobně? tak to bylo tak nějak (-) ee koncept 

Eurovision prostě není cíl pro někoho kdo má rockovou kapelu 

[a metalovou kapelu a podobně?] 

2.  [((smích publika a druhého hosta))] 

3. JSZ: (         )? eee ale ale já se trochu změnil? 

4. (-) 

5. ALA: °ano [chápu] 

6. JSZ: a došel k tomu že koncept Eurovision je skvělý. [...] 

 

2.3.3.9 Párové sekvence 

 Dále je mým cílem zjistit, v jakých párových sekvencích se IRF ve zkoumaném 

materiálu vyskytují. Toto zjištění může vypovědět mnohé nejen o užití IRF, ale i o struktuře 

a charakteru zkoumaného formátu. 

Dle definice Schlegloffa a Sackse (1973 in Stiversová 2012: 192-193) se párové 

sekvence skládají (i) ze dvou (ii) po sobě jdoucích replik (iii) realizovaných dvěma různými 

mluvčími (iv) ve fixním pořadí (tzn. druhá část párové sekvence bude vždy následovat po první 

části, nikdy jí předcházet) a (v) ve smysluplné kombinaci (tzn., že párovou sekvenci může tvořit 

 
20 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12001317. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12001317
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např. pár pozdrav – pozdrav, nabídka – přijetí nabídky, ale už ne kombinace pozdrav – přijetí 

nabídky). Dalšími typickými příklady párových sekvencí jsou např. žádost o informaci – 

poskytnutí informace či pozvánka – přijetí pozvánky. 

Odkloním se ve své analýze od kritéria (i), jelikož má smysl hovořit o párových 

sekvencích i v mnohých případech, kdy se dané dvě části párové sekvence rozprostírají přes víc 

než dvě repliky. V přirozeném mluveném projevu totiž často dochází k tomu, že realizátor 

jedné části párové sekvence reaguje na druhou část párové sekvence různými diskurzními 

částicemi (IRF nevyjímaje) už v průběhu její realizace druhým mluvčím. Tím ovšem může dojít 

k rozdělení obou částí párové sekvence do vícera replik a takové případy by již požadavky 

autorů dané definice nesplňovaly. Takovým případem je i Příklad (13). Spisovatel se na 

moderátorčin popud zamýšlí nad tím, co by ho nejvíce zajímalo na osobním setkání s Donaldem 

Trumpem, které kdysi při návštěvě New Yorku odmítl. Moderátorčina otázka předcházející 

transkribovaný úsek se dá považovat za první část párové sekvence žádost o informaci 

a samotný transkribovaný úsek lze snad bez pochyb označit za její druhou část, tedy poskytnutí 

informace (o identifikovaných párových sekvencích ve zkoumaném materiálu blíže pojednám 

v kapitole 3.3.9 níže). Jak si lze povšimnout, tato druhá část párové sekvence je ovšem na 

čtyřech místech „rozrušena“ moderátorčinou reakcí (konkrétně na řádcích 2, 4, 6 a 8), čímž je 

rozdělena hned na několik replik, které ovšem všechny dohromady má smysl za část párové 

sekvence považovat. 

Ačkoli se tradičně uvádějí jako příklady párových sekvencí poměrně krátké repliky 

s omezenou formální podobou, zmíněný příklad ilustruje, že je vhodné považovat za párové 

sekvence rozmanité repliky s různou mírou komplexnosti. 

Dále se jeví, že IRF může tvořit buď přímo jednu z hlavních částí párové sekvence, nebo 

může na nějakou z těchto částí reagovat, čímž se na základě existující terminologie (Stiversová 

2012: 193-200) dá považovat za párově sekvenční rozšíření (sequence expansion). K tomu 

může docházet na začátku (pre-expansion), uvnitř (insert expansion) nebo na konci párové 

sekvence (post-expansion). Zajímavé je, že se ve zmíněné literatuře o sekvenčním rozšíření 

uvnitř párové sekvence hovoří pouze v případech, kdy je replika (nebo více replik) vložena 

mezi první a druhou část párové frekvence, nikoli do jedné z těchto částí. Jak ale již ilustroval 

Příklad (13), toto pojetí je nedostatečné. 
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Příklad (13) 

(19) – (20) 

ALA – Anne Lindmo 

KKZ – Karl Ove Knausgård 

spisovatel o možnosti vést rozhovor s Donaldem Trumpem 

29. 4. 2017 24:4921 

 

1. KKZ: jeg er ikke interessert jeg er ikke så interessert i hva han 

sier men hvem han er i rommet hvordan hva slags utstråling han 

hadde, 

2. ALA: hm 

3. KKZ: om om du kan tro på ham? om om det er et spill? og hva det 

der vet du ganske (    ) om (-) han er veldig narsissistisk han 

leser nesten bare artikler om seg selv? 

4. ALA: ja, 

5. KKZ: man vet at han ikke konsentrerer seg lenge om gangen han får 

veldig korte resymeer? 

6. ALA: [25:13] °ja 

7. KKZ: ikke sant? og og (-) hva betyr det? hva slags menneske er det 

ikke sant? (-) jeg ser veldig ofte han ser ut deprimert? ikke sant 

da hva er det hva er det her? og det kan man se når man er i rommet 

med noen da kan man (-) kan man få en anelse da var det som hadde 

vært fantastisk å gjø [re] men men  [det er] 

8. ALA: [25:29]     [°ja]   [så du] 

9. KKZ: klart for sent for lenge lenge siden, 

 

Překlad (13) 

1. KKZ: nezajímá mě nezajímá mě moc co říká ale spíš kdo je v místnosti jako z něj vyzařuje , 

2. ALA: hm 

3. KKZ: zda mu člověk může důvěřovat? nebo zda je to hra? a ty věci, co se o něm ví že (-) je fakt 

velký narcista že čte téměř jen články o o sobě? 

4. ALA: ano, 

5. KKZ: a nedokáže se dlouho soustředit má velmi krátké výstupy? 

6. ALA: °ano [má] 

 
21 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12001317. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12001317
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7. KKZ: že ano? a a (-) co to znamená? co je za člověka že ano? (-) často vidím že vypadá vypadá 

velmi deprimovaně? tak o co jde co to má znamenat? a to může člověk postřehnout když je 

v místnosti s někým tak může člověk (-) může člověk vycítit a to je to co by bylo fantastické 

dě  [lat]   ale ale [na to] 

8. ALA:  [°ano] [chápu]   [takže ty] 

9. KKZ: je už pozdě hodně hodně dlouho, 
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3 Výsledky 

 V této kapitole vyhodnocuji frekvenční distribuci analyzovaných IRF. Funkční analýzu 

představím v kapitole 4. 

 

3.1 Mluvčí a diskurzní situace 

 

3.1.1 Uživatelé IRF 

 Vzorek dat tvořilo 100 výskytů IRF. V Tabulce 1 uvádím distribuci analyzovaných IRF 

mezi jednotlivými mluvčími společně s uvedením jejich věku k roku 2020 (kde je znám). 

 

Tabulka 1: Počet analyzovaných IRF různými mluvčími 

mluvčí věk počet ingersí 

ALA 50 50 

NJA 44 3 

IBA 30 1 

KSA 45 8 

AFZ 46 2 

JDZ ? 2 

ESA 59 3 

HWA 36 1 

SLA 42 1 

JMA 58 3 

MHA ? 2 

JJZ 61 3 

IJZ 65 16 

SGZ 47 5 

hosté celkem prům. 41 50 

mluvčí celkem prům. 41,6 100 

 

50 výskytů IRF bylo realizováno moderátorkou (ALA, 50 let) a 50 jejími hosty ve 

věkové škále mezi 30 až 65 lety. Z toho bylo 22 IRF realizováno osmi ženami a 28 IRF pěti 

muži. Vzhledem k tomu, že zisk dostatečného počtu IRF realizovaných hosty byl časově 
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náročný, rozhodla jsem se do vzorku zahrnout všechny jednoznačně určitelné IRF hosta v rámci 

celého rozhovoru (výjimku tvoří mluvčí IJZ, který se už i z výběru jím realizovanými IRF ve 

vzorku projevuje jako velmi častý uživatel zkoumaného jevu). 

Nevyvážená distribuce výskytů pramení z individuálních rozdílů jednotlivých mluvčích 

(někdo má širší škálu funkčně podobných diskurzních prostředků, zatímco jiní využívají téměř 

výhradně IRF; někdo používá IRF jen ve specifickém významu či kontextu, zatímco jiní 

využívají celou škálu, které IRF mohou vyjadřovat; někteří obecně dávají najevo svou 

angažovanost – průbojnost, empatii, zájem apod. v hovoru ve větší míře než jiní; někteří hosté 

se dokáží i při televizním přenosu uvolnit, zatímco na jiných se může podepsat nervozita; 

někteří hosté mohou danou situaci vnímat formálněji než jiní atd.), ale také z rozdílnosti 

jednotlivých rozhovorů (např. různá tematika, dynamika nebo nerovnoměrný prostor 

k vyjádření v rámci rozhovoru). 

Věková škála 30 – 65 let naznačuje, že se jedná o fenomén několika generací. U hostů 

talk show pod 30 let jsem ovšem žádné užití IRF nezaznamenala. Samozřejmě z toho nelze 

vyvozovat, že žádní mladší uživatelé IRF neexistují, vzhledem k objemu dat, který jsem v rámci 

výzkumu procházela, ovšem absence užití u teenagerů a dvacátníků již může naznačovat 

určitou tendenci IRF neužívat.22  

 

3.1.2 Počet a skladba hostů na pódiu 

Tabulka 2 ukazuje rozmanitá seskupení, ve kterých uživatelé v talk show analyzované 

IRF užili. 

 

Tabulka 2: Počet a skladba hostů na pódiu 

počet hostů IRF ALA IRF hosté IRF celkem 

1 19 20 39 

2 (spolu) 14 2 16 

2 (každý sám) 8 20 28 

3 (spolu) 2 3 5 

3 (1 sám) 5 3 8 

4 (spolu) 2 2 4 

 
22 Vztah mladých mluvčích a IRF je jedno z ještě neprobádaných témat, které by mohlo být zajímavé zkoumat. 

Stejně tak ještě nikdo nepojednával o vztahu tohoto jevu a osvojování jazyka (např. zda a v jakém věku si děti 

rodičů – uživatelů IRF, IRF osvojují a zda daný jev někdy napodobují ještě před tím, než si osvojí pragmatické 

cítění). 
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 Ve vybraném materiálu bylo 39 % IRF (39 ze 100 IRF celkem) realizováno 

v rozhovorech, kde je přítomna pouze moderátorka a jeden host. 

 Ještě více, 44 % IRF (2 (spolu) – 16 %  + 2 (každý sám) – 28 %), bylo realizováno za 

přítomnosti dvou hostů. Zde jsem navíc rozlišovala, zda jde o dvojici, která spolu prezentuje 

stejný zájem, nebo o dva jednotlivce. V případě, že hosté přišli spolu, byly pouze dvě IRF 

realizované hosty, zatímco 14 moderátorkou. Naopak v případě dvou samostatných hostů 

převažují ve zkoumaném vzorku ingresivní formy realizované hosty. Předpokládám, že tento 

rozdíl může souviset s tím, že v případě dvojic rozhovor probíhá zejména mezi moderátorkou 

a jedním, či druhým z hostů, zatímco v případě, že se hosté neznají (nebo spolu minimálně za 

běžných okolností nehovoří), probíhá hovor také často mezi hosty (mnohdy jeden žádá názor, 

radu či informace po druhém), čímž v danou chvíli jeden z hostů v podstatě přejímá 

moderátorčinu úlohu. 

 Z výsledků je patrné, že ani větší počet hostů užívání IRF nezamezuje. Nerovnoměrná 

distribuce užití může do značné míry souviset s tím, že je v talk show zkrátka častější situace, 

kdy se na pódiu vyskytuje pouze jeden nebo dva hosté, než tři a více. Částečně může být 

důvodem ale také to, že v případě více hostů na pódiu má každý mluvčí omezený prostor 

k vyjádření, stejně jako k reakci na vyjádření jiného mluvčího. 

 

3.1.3 Pozice účastníků 

 Tabulka 3 uvádí, v kolika případech se uživatelé analyzovaných IRF při pronesení 

nacházeli v pozici aktivního mluvčího a v kolika pasivního posluchače. 

 

Tabulka 3: Pozice uživatelů IRF 

role IRF ALA IRF hosté IRF celkem 

pasivní 37 35 72 

pasivní > aktivní 13 7 20 

aktivní 0 2 2 

aktivní > pasivní 0 6 6 

 

 Převažující pozicí uživatelů IRF je pozice pasivní (72% všech IRF), v případě 

moderátorky se jedná o 74 % jejích výskytů IRF (37 z 50 IRF ALA) a v případě hostů o 70 % 
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výskytů (35 z 50 IRF hosté). Tuto situaci ilustruje Příklad (14)2, 4, ve kterém KSA v pasivní 

pozici užívá IRF, zatímco ALA v pozici aktivní mluvčí pokládá otázku. 

 

Příklad (14) 

(59) – (60) 

ALA – Anne Lindmo 

KSA – Kjersti Stenseng 

politička o své kariéře předsedkyně politické strany 

7. 10. 2017 49:1423 

 

1. ALA: [...] og det er jo en jobb eee som har litt som sus. (-) ee 

(-) og det er noen ruvende skikkelser som har hatt den jobben før? 

2. KSA: [49:23] °ja 

3. ALA: får en jo lite grann en prestasjonsangst når man vet at når 

man skal inn i arverekka etter altså (-) haakon lie? altså det er 

noen ganske svære der da?  [som stirrer] 

4. KSA: [49:32]    [hmm °ja] 

5. ALA: ned fra veggen på, 

 

Překlad (14) 

1. ALA: [...] a to je práce eee která má kolem sebe cosi svůdného. (-) ee (-) a je pár nebetyčných 

osobností které tu práci měly dřív? 

2. KSA: °ano [přesně tak] 

3. ALA: nepřepadne člověka trochu úzkost z výkonu který se od něj čeká když ví že když se zařazuje 

k (-) Haakonu Liemu? to je přeci něco docela ohromného? [co nad ním] 

4. KSA:         [°ano [to ano]] 

5. ALA: visí, 

 

Druhou nejčastější pozicí je pasivní mluvčí, který se po realizaci ingrese stává aktivním 

mluvčím (celkem 20 %). U moderátorky jde o zbývajících 26 % výskytů (13 z 50 IRF ALA), 

u hostů o 14 % (7 z 50 IRF hosté). Do této kategorie jsem zařadila i případ, kdy se pasivní 

posluchač (moderátorka) stává aktivní až po potlesku diváků (viz Příklad (8)2-4 výše), a případ, 

kdy se pasivní posluchač (moderátorka) o převzetí slova pokusí, ale neuspěje (viz Příklad (13)8 

výše). 

 
23 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12005717. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12005717
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 Další dvě možné pozice ve vzorku se týkají už jen hostů, a to pozice aktivní (ve 4 % 

případů IRF hostů (2 z 50 IRF hosté); Příklad (15)4) a pozice aktivní, která se po pronesení IRF 

stane pasivní (ve 12 % případů IRF hostů (6 z 50 IRF hosté); Příklad (16)1). 

 

Příklad (15) 

(75) ALA – Anne Lindmo 

MHA – matka Hegerberg 

matka úspěšných sportovkyň o důležitosti fotbalu ve vsi, ze které rodina pochází 

17. 9. 2016 5:3024 

 

1. MHA: oi det betydd veldig mye. (-) ee (-) fotball var et store vi 

drev med. liksom fot- ee å trene fotball eller ingenting på en 

måte? 

2. ALA: [5:38] °ja 

3. (-) 

4. MHA: håndball kanskje men (-) fotball var den store, (-) [5:39] 

°ja og skikkelig seriøs satsing? [...] 

 

Překlad (15) 

1. MHA: oj znamenal hrozně moc. (-) ee (-) fotbal byl to zásadní čím jsme trávili čas. bylo to jako 

fot- ee hrát fotbal nebo nic vlastně? 

2. ALA: °ano 

3. (-) 

4. MHA: házená možná ale (-) fotbal byl ten velký- °ano [opravdu] a (-) opravdu seriózní závazek? 

[...] 

 

Důvodem, proč se poslední dva zmíněné případy týkají pouze hostů, může souviset 

s rozdílným užitím IRF v roli moderátorky a hosty v rámci talk show (podrobněji viz kapitola 

4 níže). Zatímco hosté v aktivní pozici podávají informace, které moderátorka v pasivní pozici 

ingersí podporuje a přijímá, případně je aktivní hosté ingresí sami potvrzují, moderátorka se 

i v aktivní pozici stále orientuje na hosta (v danou chvíli v pozici pasivní), ne na sebe sama – 

podává převážně informace týkající se hosta a žádající jeho potvrzení, ne její, proto IRF v tyto 

momenty realizují (pasivní) hosté, ne (aktivní) moderátorka. Stejně tak moderátorka ingresí na 

 
24 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2016/MUHU16005416/avspiller. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2016/MUHU16005416/avspiller
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rozdíl od hostů (v pozici aktivní > pasivní) nesignalizuje, že domluvila. Vzhledem k tomu, že 

je jejím úkolem od hosta získat nové informace, klade doplňující dotazy návodné informace až 

do momentu, kdy je hostovi dotaz jasný a ujme se řeči. 

 

Příklad (16) 

(70) ALA – Anne Lindmo 

HWA – Hildegunn Wærness 

režisérka pořadu Fjorden Cowboys (Kovbojové z fjordu) vypráví o tom, jak je rozhodla 

proslavit své sourozence a vesnici, ze které pochází 

25. 3. 2017 4:19 

 

1. HWA: [...] og når vi småkrangla litt og sånn så sa jeg bare ee 

slapp helt av (-) jeg skal gjøre kjendiser av dere, (-) 

[4:25] °ja 

2. (-) 

3. ALA: trodde du på henne. [...] 

 

Překlad (16) 

1. HWA: [...] a když jsme se trochu pošťuchovali a podobně tak jsem jen řekla ee dej si úplnej pohov 

(-) udělám z vás celebrity, (-) °ano [tak to bylo] 

2. (-) 

3. ALA: věřil jsi jí. [...] 

 

3.1.4 Tón rozhovoru 

 Zkoumáním tohoto parametru jsem se pokoušela identifikovat, v jakém tónu probíhaly 

úseky hovoru, ve kterých k IRF došlo. Vzhledem ke komplexnosti a smíšenosti verbálních 

i neverbálních projevů, bylo mnohdy obtížné tón hovoru určit. Případy, ve kterých jsem 

nezaznamenala žádné výrazné projevy emocionálního náboje, jsem hodnotila jako neutrální. 

Jedná se o 11 IRF užitých moderátorkou (22 % jejích zkoumaných výskytů) a 21 IRF 

realizovaných hosty (42 % zkoumaných IRF hostů). Další hodnoty jsou uvedené v Tabulce 4 

a popsány pod ní.   
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Tabulka 4: Tón rozhovoru při užití IRF 

  IRF 

ALA 

IRF 

hosté 

celkem 

neutrální  11 21 32 

uvolněný  16 13 29 

expresivní radostný (vřelý) 9 4 13 

 závažný 3 7 10 

 intimní 6 0 6 

 humorný 4 1 5 

 důrazný 0 4 4 

 sentimentální 1 0 1 

 

 Dalším identifikovaným tónem rozhovoru (celkem 29 % výskytů) je tón uvolněný. 

V případě IRF užitých moderátorkou je tento tón dokonce převažující (32 % (16 z 50) IRF 

ALA). Tento tón se vyznačuje pomalejším tempem řeči, klidným hlasem, otevřeným 

a uvolněným držením těla a nenapjatými mimickými svaly. 

 Dále jsem identifikovala několik typů tónu rozhovoru s výraznějším emočním nábojem, 

které zastřešuji názvem expresivní. 

 Prvním z nich je tón radostný. Mezi znaky tohoto tónu patří vyšší posazení hlasu, 

rychlejší tempo a vyšší hlasitost řeči, úsměv, výrazná gesta rukou a celkově živá řeč těla. 

V případě IRF hostů jsem ještě specifičtěji tento typ nazvala vřelým, jelikož se jedná o reakce 

na moderátorčino pozitivní vyjádření týkající se hostovy přítomnosti v talk show. 

 Dalším je tón závažný. Ten se naopak vyznačuje hlubším hlasem, pomalejším tempem 

řeči, kladením důrazu na zásadní části promluvy, staženými mimickými svaly (mračením) 

a uzavřenějším a statičtějším postojem těla. 

 Dále jsem identifikovala tón intimní, který charakterizuje taktéž hlubší a pomalejší, ale 

i výrazně tišší hlas. Promluva je plynulá bez výraznějších kontrastů. U posluchače je patrná 

tendence naklánět se k aktivnímu mluvčímu, navazovat s ním oční kontakt a jeho postoj je spíše 

otevřený, aktivní mluvčí má naopak pozici spíše uzavřenou a pohled sklopený. 

 Ve zkoumaném materiálu jsem zaznamenala také tón humorný, který má podobné znaky 

jako tón radostný, ovšem s významnou příměsí smíchu. 
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 Vyčlenila jsem rovněž tón důrazný, který působí apelačním efektem, tempo a dynamika 

se mění v závislosti na důležitosti dané části promluvy, to nejzásadnější je pronášeno hlasitě, 

spíše pomalu se signifikantním užitím pauz, výraz je napjatý a gesta výrazná. 

  

Příklad (17) 

(4) ALA – Anne Lindmo 

SMA – Syv Moseid 

sestry, které vyrůstaly s šimpanzem, hovoří o tom, jaké to je vidět ho v ZOO 

30. 9. 2017 29:2525 

 

1. SMA: vi er jo tilbake litt som litt som i barndommen da? 

2. ALA: hm. 

3. SMA: det er det er som tiden har bare stått stille? 

4. ALA: ja 

5. SMA: siden han bodde hjem og så siden han begynte å (-) og så leve 

i parken der da. 

6. ALA: hm 

7. SMA: tiden har bare stått stille? 

8. ALA: [29:38] °ja 

9. SMA: han gjør dessverre de samme tingene [...] 

 

Překlad (17) 

1. SMA: je to jako bychom se trochu jako trochu jako vrátili zpátky do dětství? 

2. ALA: hm. 

3. SMA: je to je to jako by se čas prostě zastavil? 

4. ALA: ano 

5. SMA: v tu dobu co bydlel doma a pak v tu dobu co začal (-) pak žít v tom parku. 

6. ALA: hm 

7. SMA: čas se prostě zastavil? 

8. ALA: ° ano [chápu] 

9. SMA: dělá bohužel stále ty samé věci [...] 

 

Posledním identifikovaným tónem je tón sentimentální, který jsem zaznamenala pouze 

v jednom případě (viz Příklad (17)), kde mluvčí porovnává své nedávné zážitky s dětstvím 

 
25 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12005617/avspiller. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12005617/avspiller
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a zjevně při tom přemáhá emoce. Její hlas je rozechvělý, zní, jako by mluvčí vynakládala 

velkou námahu, aby se jí nezlomil. Její oči se lesknou a výraz je částečně nepřítomný, jako by 

se myslí vrátila do okamžiku, ke kterému referuje. 

 Na základě výše zmíněného lze uzavřít, že IRF ve zkoumaném materiálu reagují jak 

na emočně a projevově „chudší“, tak na (pozitivně i negativně) emočně nabité úseky rozhovoru. 

 

 

3.2 Jazyková forma 

 

3.2.1 Forma 

 Převažující IRF ve zkoumaném vzorku je forma °ja (94 % případů), která se ve spojitosti 

s IRF uvádí v literatuře nejčastěji (srov. Kobayashi 2001 in Eklund 2002). Zbývajících 6 % 

případů tvoří IRF °nei, jak můžeme vidět v Tabulce 5. 

 

Tabulka 5: Formy ingrese realizované moderátorkou ALA a hosty 

mluvčí ingresivní forma počet výskytů 

ALA °ja 45 

ALA °nei 5 

hosté °ja 49 

hosté °nei 1 

celkem °ja  94 

celkem °nei  6 

 

Z °nei případů je pět realizováno moderátorkou a pouze jeden případ hosty. Některé 

z možných důvodů, které mohou souviset s tím, že °nei moderátorka užívá častěji než hosté, 

popíšu v kapitole 4 níže. 

Případy užití °nei popisuji v následující kapitole v souvislosti s gramatickou negací. 

 

3.2.2 Negace 

 Tabulka 6 představuje počty IRF v reakci na kladnou či zápornou repliku. 
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Tabulka 6: IRF v souvislosti s gramatickou negací 

reakce na počet IRF ALA počet IRF hosté počet IRF celkem 

klad 40 48 88 

zápor 10 2 12 

 

 

Předpokládala jsem, že gramatický zápor předcházející IRF může vyzývat k užití °nei 

formy namísto °ja. Zatímco °nei forma je ve vzorku zastoupena pouze v 6 % případů, 

o gramatickém záporu předcházející IRF můžeme ovšem hovořit ve 12 % případů (12 ze 100 

celkem zápor). Ani na zápor tedy není evidentně zcela neobvyklé reagovat formou °ja, jako je 

tomu v Příkladu (18)1-2, kde moderátorka užívá °ja po záporné části repliky KKZ „som ikke 

ser ut som munch“ (‚která nevypadá jako od Muncha‘). 

 

Příklad (18) 

(17) ALA – Anne Lindmo 

KKZ – Karl Ove Knausgård 

spisovatel o přípravě výstavy Edvarda Muncha 

29. 4. 2017 15:1126 

 

1. KKZ: så jeg ville lage en utstilling som ikke ser ut som munch? 

2. ALA: [15:14] °ja 

3. KKZ: som ikke ser ut at han kjente bilder i det hele tatt? [...] 

 

Překlad (18) 

1. KKZ: takže jsem chtěl udělat výstavu která nevypadá jako od Muncha? 

2. ALA: °ano [chápu] 

3. KKZ: která nevypadá že by ty obrazy vůbec znal? [...] 

 

Na druhou stranu, pěti ze šesti případů užití °nei formy opravdu předchází replika 

obsahující záporné adverbium ikke (‚ne-‘), jak můžeme vidět v Příkladu (19), a v jednom 

případě časové adverbium aldri (‚nikdy‘), jak je tomu v Příkladu (20)1-2. 

 

 

 
26 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12001317. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12001317


 47 

Příklad (19) 

(23) ALA – Anne Lindmo 

RJZ – Roger Joya 

kuchař filipínského původu o počátcích své kuchařské kariéry v Norsku 

25. 3. 2017 41:2227 

 

1. RJZ: [...] så jeg tenkte vet hva jonathan? (-) jeg kan ta den 

jobben her? (-) oppvask og (-) og ee varmtkjøkkenet? ja ja men du 

kan ikke (-) du (-) du har ikke peiling? 

2. ALA: [41:31] °nei 

3. RJZ: se ((smích)) det er jo kjøkkensjef? vet du det er sant 

4. ALA: [41:34] °ja men du fikk flere og flere oppgaver? og så ble du 

etter hvert headhuntet til alex sushi? [...] 

 

Překlad (19) 

1. RJZ: [...] tak jsem si pomyslel víš co Jonathane? (-) můžu zastat tuhle práci? (-) mytí nádobí (-) a 

teplou kuchyni? ano ano ale ty neumíš (-) ty (-) ty nemáš tucha? 

2. ALA: °ne [no?] 

3. RJZ: podívej ((smích)) on je tu šéfkuchař? víš že je to tak 

4. ALA: °ano [chápu] ale dostával jsi víc a víc úkolů? až tě nakonec najali do Alex Sushi? [...] 

 

 

Příklad (20) 

(2) ALA – Anne Lindmo 

SSA - Sofia Nesrine Srour 

členka debatérského tria Skamløse jentene (Holky beze studu) vypráví o nezdravém způsobu, 

jakým se hovoří o sexualitě a tématech s ní spjatými 

21. 10. 2017 46:0328 

 

1. SSA: man er så obsessed med sex liksom? man snakker aldri om det 

på en sunn måte? 

2. ALA: [46:08] °nei 

3. SSA: jeg fikk så rart forhold til kropp og sex og seksualitet, (-

) da jeg var forelska. [...] 

 
27 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12000917. 
28 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12005917. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12000917
https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12005917
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Překlad (20) 

1. SSA: všichni jsou prostě tak posedlí sexem? nikdy se o něm nemluví zdravě? 

2. ALA: °ne [nemluví] 

3. SSA: vybudovala jsem si tak divný vztah k tělu a sexu a sexualitě, (-) když jsem se zamilovala. [...] 

 

Užití IRF °nei v těchto případech potvrzují, že forma °nei ve skutečnosti nemusí 

znamenat ‚ne‘, ale může mít stejně jako °ja pozitivní význam (např. souhlas – konkrétní funkce 

a možné významy IRF budou blíže probrány v kapitole 5 níže). 

Při bližším zkoumání případů, ve kterých IRF °ja reaguje na zápornou repliku (např. 

Příklad (18) výše), a v porovnání s případy, kdy na zápornou repliku reaguje IRF °nei, se jeví 

(ačkoli nelze mezi oběma případy načrtnout ostrou hranici a gramatické konstrukce se částečně 

překrývají), že mluvčí inklinují k užití °ja v případech komplexnějších větných konstrukcí, kdy 

je zápor součástí např. vedlejší věty (jako v již zmíněném Příkladu (18)1-2 se „som“ (‚který‘) 

konstrukcí výše), konstrukce s vypuštěným slovesem nebo infinitivní konstrukce, jako je tomu 

v Příkladu (21). V něm je zápor ikke součástí konstrukce for (‚za účelem něčeho‘) + infinitiv 

å ikke tåle (‚nesnést‘). 

 

Příklad (21) 

(41) ALA – Anne Lindmo 

HNA - Haddy N’jie 

redaktorka NRK a spisovatelka o mateřství 

30. 4. 2016 4:2829 

 

1. HNA: og babyen skriker og man og så (-) man er bygget for å ikke 

tåle sitt eget barn gråt? 

2. ALA: [4:32] °ja 

3. HNA: og det (-) kjente jeg plutselig (-) da. 

 

Překlad (21) 

1. HNA: a miminko brečí a člověk a (-) člověk není stavěný na to aby snesl pláč vlastního dítěte? 

2. ALA: °ano [není] 

3. HNA: a to (-) jsem pochopila hned (-) tehdy. 

 

 
29 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2016/MUHU16001316/avspiller. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2016/MUHU16001316/avspiller
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 V Příkladu (22)1-2 uvádím jedinou °nei formu v analyzovaných datech, jež reaguje na 

gramaticky kladnou informaci. ALA se před transkribovaným úsekem ptá RJZ na jeho vztah 

k biologii v souvislosti k exaktním popisům přírody v jeho románech. Moderátorčin udivený 

výraz napovídá, že odpověď, které se jí dostalo, nečekala, a IRF lze interpretovat jako vyjádření 

překvapení a vzhledem k obsahu informace snad i obdivu. 

 

Příklad (22) 

(5) ALA: Anne Lindmo 

RJZ: Roy Jacobsen 

spisovatel o vztahu k biologii 

16. 9. 2017 14:0630 

 

1. RJZ: [...] og så har sønn som studerer biologi? som har tatt 

doktorgrad i molekylærbiologi? 

2. ALA: [14:10] °nei 

3. RJZ: så han underviser meg mer en gjerne på en (-) nedlatende og 

[herlig måte?] 

4. [((smích publika))] 

 

Překlad (22) 

1. RJZ: [...] navíc mám syna který studuje bilogii? je na doktorském studiu molekulární biologie? 

2. ALA: °ne [opravdu?] 

3. RJZ: takže mě učí víc než rád (-) pohrdavým a  [povýšeneckým způsobem] 

4.         [((smích publika))] 

 

3.2.3 Reakce na zjišťovací otázku 

 V případě, že analyzované IRF následují po zjišťovací otázce, je jejich hodnota pro tento 

parametr ano. Jak je patrné z Tabulky 7, jedná se pouze o dvě ze všech zkoumaných IRF. 

Navíc ani v jediném zaznamenaném případě moderátorkou realizované ingrese (viz 

Příklad (23)) nelze IRF považovat za odpověď na otázku (response token), reaguje totiž na 

otázku KSA citovanou, na kterou nelze očekávat odpověď ze strany ALA, ale opět ze strany 

KSA, jak k tomu ostatně následně dochází na řádku 3. 

 

 
30 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12005417/avspiller. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12005417/avspiller
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Tabulka 7: IRF jako reakce na zjišťovací otázku 

 počet ano počet ne 

ALA 1 49 

hosté 1 49 

celkem 2 98 

 

 

Příklad (23) 

(3) ALA – Anne Lindmo 

KSA – Kjersti Stenseng 

předsedkyně politické strany hovoří o své pracovní kariéře 

7. 10. 2017 48:1431 

 

1. KSA: og så ringer (-) telefonen og så hei det er anniken har du 

lyst til å bli rådgiveren min? og så sier jeg ja? og s- kan jeg 

tenke meg om? 

2. ALA: [48:22] °ja 

3. KSA: ee ja? fem minutter. [...] 

 

Překlad (23) 

1. KSA: a pak zazvoní (-) telefon a pak ahoj tady Anniken chceš být mou poradkyní? a tak říkám ano? 

a pa- můžu si to rozmyslet? 

2. ALA: °ano [no] 

3. KSA: ee ano? máš pět minut. [...] 

 

Druhou zaznamenanou IRF (tentokrát hostem) představuje Příklad (24)5-6. V tomto 

případě o IRF jako o odpovědi na zjišťovací otázku uvažovat lze. 

 

Příklad (24) 

(65) ALA – Anne Lindmo 

JDZ – Jan Dubowski 

učitel o šikaně ze strany studentů za přítomnosti jedné ze studentek 

26. 8. 2017 46:1932 

 
31 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12005717. 

32 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12005117. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12005717
https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12005117
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1. JDZ: jeg følte at de (        ) overhodet ikke ville ha meg som 

lærer? 

2. ALA: °ja 

3. (-) 

4. JDZ: og de betydd at (-) ee etter hvert så begynte det egentlig å 

gå på helsa helt løs? 

5. ALA: for deg? 

6. JDZ: [46:28] °ja (-) ee ee jeg tok med meg ting som skjedde på 

skolen hjem? 

7. ALA: °ja 

8. JDZ: når jeg la meg på kvelden, [...] 

 

Překlad (24) 

1. JDZ: vnímal jsem že mě (          ) vůbec nechtěli za učitele? 

2. ALA: °ano 

3. (-) 

4. JDZ: a to znamenalo že (-) ee že to šlo postupně se zdravím od deseti k pěti? 

5. ALA: s tvým zdravím? 

6. JDZ: °ano [s mým zdravím] (-) ee ee bral jsem si věci které se staly ve škole s sebou domů? 

7. ALA: °ano 

8. JDZ: když jsem si šel večer lehnout, [...] 

 

I tento případ se ale jeví jako poněkud speciální v tom, že nejde o plnohodnotnou 

zjišťovací otázku, ale o doptání se na již poskytnutou informaci. ALA se otázkou buď ujišťuje, 

že JDZ dobře chápe, nebo informaci s ohledem na diváky upřesňuje. JDZ pak dotázanou 

informaci ingresí spíše potvrzuje, než že by na ni odpovídal. 

Na základě zkoumaných dat se tedy zdá, že se IRF jako odpověď na zjišťovací otázku 

spíše neužívají, a v případě, že ano, jde o poměrně ojedinělý jev. 

 

3.2.4 Intonace 

 Analýza vybraných IRF v závislosti na intonaci ukázala, že moderátorka (v 72 % (36 

z 50 IRF ALA)) i hosté (v 68 % (34 z 50 IRF hosté)) užívají IRF převážně po stoupavé intonaci 

(viz Tabulka 8). 
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Tabulka 8: Intonace předcházející IRF 

 IRF ALA IRF hosté IRF celkem 

stoupavá 36 34 70 

klesavá 14 16 30 

 

 Výsledek může částečně souviset s tím, co jsem již zmínila v kapitole 2.3.2.5 

o frekventovanějším užití stoupavé intonace v dialektech, kterými hovoří nejvíce norských 

mluvčích. Přesto se nelze spokojit pouze s tímto zdůvodněním. V mnohých případech se jeví, 

že stoupavou intonací mluvčí ohraničuje dílčí úsek informace, který společně s několika dalšími 

úseky tvoří celou výpověď. U hostů je její dokončení často signalizováno intonací klesavou. 

Příklad (25) ilustruje případ, kdy SLA sice ještě výpověď zcela neukončila, ale ALA díky 

klesavé intonaci (řádek 1) výpověď jako ukončenou pochopila a ujala se slova (řádek 2), 

přestože SLA ve své výpovědi pokračuje (řádek 3). 

 

Příklad (25) 

(27) ALA – Anne Lindmo 

SLA – Sylvi Listhaug 

politička o skloubení rodinného života a kariéry 

4. 3. 2017 25:4433 

 

1. SLA: det er jo hvilken mann du (-) gifter deg med? (-) fordi at 

hvis du skal kunne (-) ha en karriere som jeg har og få barn? så 

er det helt avhengig av å ha mann som stiller opp og jeg har vært 

så utrolig heldig med det. 

2. ALA: [25:56] [°ja så du har giftet] deg med en feminist. 

3. SLA:  [(                 )] 

 

Překlad (25) 

1. SLA: to záleží na tom jakého muže (-) si vezmeš? (-)  protože pokud máš (-) mít kariéru jako já a 

mít děti? pak to zcela závisí na tom mít muže který se s tím srovná a já v tom měla tak neskutečné 

štěstí. 

2. ALA:  [°ano [chápu] takže sis vzala]  feministu. 

3. SLA:  [(           )] 

 

 
33 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12000717. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12000717
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U moderátorky naopak po uvedení do kontextu (série dílčích informací) zpravidla 

následuje otázka (implicitní či explicitní), která je ve své explicitní podobě často zakončena 

intonací stoupavou (viz Příklad (25) výše). 

 

Moderátorka ale také v některých případech ještě komentuje hostovu výpověď, tyto 

komentáře zase často provází intonace klesavá (viz Příklad (25)2). 

 

Výše zmíněné v tomto oddílu je pouhý náčrt patrných intonačních tendencí ve 

zkoumaném materiálu. Bylo by jistě vhodné intonační průběh zkoumat detailněji, takový 

výzkum je ale nad rámec aktuální práce. 

 

 

3.3 Diskurzní forma 

 

3.3.1 Téma 

 Moderátorka ingresivní formy ve zkoumaném materiálu užívá téměř v každém 

rozhovoru, ať už se jedná o témata spjatá s profesním životem (např. počátky pěvecké kariéry, 

pořádání sportovní akce nebo výuka matematiky), osobním životem (např. mateřství, duševní 

hodnoty nebo vztah k přírodě), odlehčenými tématy (např. film o fotbalistkách nebo 

nezapomenutelný večírek po fotbalovém zápase) nebo závažnými tématy (např. dopingová 

aféra, vyšetřování vraždy dcery nebo obchod s lidmi). Tematika rozhovorů tedy užití IRF 

nezamezuje. Co se ale napříč rozhovory i bez detailní analýzy znatelně mění, je frekvence 

a charakter moderátorčiných užití a předpokládám, že téma může být jeden z relevantních 

faktorů, který tuto různorodost způsobuje. 

 

3.3.2 Pozice IRF v rámci tematického celku 

 Jak můžeme vidět v Tabulce 9, poměr užití IRF v závislosti na pozici v rámci 

tematického celku se signifikantně liší u moderátorky a jejích hostů. 

Zatímco 78 % ingresivních forem realizovaných moderátorkou (39 z 50 IRF ALA) 

probíhá v tematickém mediu, většina (52 %) IRF hostů (26 z 50 IRF hosté) se vyskytuje v intru. 

Pouze 10 % všech zkoumaných IRF (10 ze 100 IRF celkem) se vyskytuje na konci tematického 

celku. Nejenže tyto výsledky dokazují, že uzavření tematického celku ve zkoumaném materiálu 
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jistě není hlavní funkcí IRF, ale poukazuje také na rozdíl mezi ingresemi realizovanými 

moderátorkou a hosty. 

 

Tabulka 9: Počet IRF v závislosti na pozici v rámci tematického celku 

 IRF ALA IRF hosté IRF celkem 

intro 4 26 30 

medium 39 21 60 

konec 7 3 10 

 

 

3.3.3 Turn-taking 

 Jak je patrné z Tabulky 10, u moderátorky i hostů převládají užití IRF, po kterých turn-

taking nenásleduje (u moderátorky v 74 % (37 z 50 IRF ALA) a u hostů v 74 % (37 z 50 IRF 

hosté)). 

 

Tabulka 10: Turn-taking následující po IRF 

turn-taking IRF ALA IRF hosté IRF celkem 

ano 12 12 24 

ne 37 37 74 

neúspěšný 1 1 2 

 

U těch 24 % případů, ve kterých turn-taking po IRF následuje, je vhodné brát ohled také 

na aktuální pozici účastníků (viz oddíl 3.1.3 výše). Ve většině případů ingersi realizuje mluvčí 

v pasivní pozici, který se po pronesení IRF stává aktivním mluvčím (viz Příklad (15) výše). 

Tato užití lze interpretovat tak, že pasivní mluvčí ingresivní formou signalizuje, že se chce 

ujmout slova. 

Ve zkoumaném materiálu se ale objevilo i šest případů, kdy ingresivní formu realizuje 

aktivní mluvčí, který se po IRF stává mluvčím pasivním (viz Příklad (16) výše). 

 V tomto případě na rozdíl od toho předešlého mluvčí v aktivní pozici (ve zkoumaném 

materiálu vždy host) nesignalizuje, že chce něco říct, ale naopak, že už domluvil a slova se 

může ujmout někdo jiný (zpravidla moderátorka). 
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3.3.4 Překryv replik 

 V tabulce 11 můžeme vidět, že většina analyzovaných IRF se s jinou replikou 

nepřekrývá. 

 

Tabulka 11: Překryv IRF s replikou dalšího mluvčího 

překryv replik IRF ALA IRF hosté IRF celkem 

ano 4 16 20 

ne 46 34 80 

 

K překryvu replik dochází v případě moderátorčiných IRF v 8 % případů (4 z 50 IRF 

ALA), v případě IRF hostů ve 32 % případů (16 z 50 IRF hosté). Jako Příklad (26) je uvedena 

IRF hosta KSA (řádek 2) v překryvu s replikou ALA (řádek 1). Indikací pro užití IRF mohla 

být stoupavá intonace, jež překryvu replik bezprostředně předchází. 

  

Příklad (26) 

(62) ALA – Anne Lindmo 

KSA – Kjersti Stenseng 

politička o prohře ve volbách 

7. 10. 2017 52:0234 

 

1. ALA: [...] i de siste ukene mot valget så var jo mange 

kommentatorer som påpekte (-) at det var noen eeee (-) åpenbare 

tilkortkommenheter i måten dere kommuniserte på? [og kort tid] 

2. KSA: [52:12]        [°ja] 

3. ALA: etter valget? så hadde dere lista klar? (-) over noen helt 

konkrete ting (-) som ikke hadde fungert. [...] 

 

Překlad (26) 

1. ALA: [...] poslední týdny před volbami mnoho komentátorů poukazovalo na to (-) že byly nějaké 

eee (-) očividné nedostatky ve způsobu jakým jste komunikovali? [a krátce] 

2. KSA:        [°ano [je to tak]] 

3. ALA: po volbách? jste měli hotový seznam (-) některých zcela konkrétních věcí (-) které 

nefungovaly. [...] 

 
34 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12005717. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12005717
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Ačkoli jsem v analyzovaném materiálu zkoumala pouze překryvy replik, v nichž 

dochází k IRF, domnívám se, že důvodem, proč je případů, ve kterých se IRF překrývá s další 

replikou, menšina, může být i formát talk-show, ve kterém se u mluvčích (a v případě 

moderátorky jakožto profesionálky zejména) mohou projevovat tendence o snahu zachovat 

srozumitelnost. 

 

Tento parametr je vhodný zkoumat také v závislosti na pozici IRF v rámci tematického 

celku (pro výsledky tohoto parametru viz oddíl 3.3.2 výše). Dle povědomí o tom, jak 

konverzace funguje, a na základě předběžného výzkumu jsem předpokládala, že drtivá většina 

překryvů se bude vyskytovat v tematickém mediu. I v aktuálním vzorku překryvy replik 

v mediu převažují, v případě IRF hostů je ale šest z nich realizováno i v tematickém intru, 

z moderátorčiných IRF se zase jeden případ vyskytuje na tematickém konci. Ačkoli je zde tedy 

patrná tendence, že k překryvům replik dochází nejčastěji v centru tématu, mohou se 

vyskytovat kdekoli v rámci tématu. 

 

3.3.5 Pauza před / po IRF 

 V Tabulce 12 můžeme vidět, že většinu zkoumaných IRF pauzy neprovází. 

 

Tabulka 12: Výskyt pauz před a po IRF 

 IRF ALA IRF hosté IRF celkem 

pauza před     ano 7 6 13 

                      ne 43 44 87 

pauza po       ano 12 9 21 

                      ne 38 41 79 

 

 Pauza před IRF předchází ve 14 % IRF moderátorky (7 z 50 IRF ALA) a 12 % IRF 

hostů (6 z 50 IRF hosté). Pauza po IRF následuje po 24 % IRF moderátorky (12 z 50 IRF ALA) 

a 18 % IRF hostů (9 z 50 IRF hosté). 

Pouze ve dvou případech moderátorčiny IRF a dvou případech IRF hostů dochází 

k pauze před i za IRF. Hned dva takové případy ilustruje Příklad (27)9-11, ve kterém pauzy 

prokládají IRF ALA (řádek 9) i IRF IJZ (řádek 11). 
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Příklad (27) 

(34), (80) 

ALA – Anne Lindmo 

IJZ – Ingebrigt Steen Jensen 

fotbalový fanoušek a ”maskot” týmu Stæbek o nejlepší večírku po fotbalovém zápase 

27. 8. 2016 8:5835 

 

1. ALA: ja altså eee vi er jo som i nach[spieltematikken] 

2. IJZ:          [ja ja det var (bra ja)] 

3. ALA: [her]   (-) ee er du har du noen som gloriøse  

4. IJZ: [((smích))] 

5. ALA: (-) gloriøse nachspiel? 

6. IJZ: jeg har (-) ett nachspiel som jeg aldri kommer til å glemme?  

7. ALA: mhm, 

8. IJZ: (-) det fants det lørdag syveog- syveogtyvende september 

nitten nitti tre (-) i bergen. 

9. ALA: [9:19] okay (-) °ja 

10. (-) 

11. IJZ: [9:20] °ja (-) da (-) hadde (-) vi (-) dette handler litt 

dette handler litt det handler om stabæk, 

 

Překlad (27) 

1. ALA: ano takže eee jsme právě ve  [večírkové tematice] 

2. IJZ:     [jo jo to je (dobré no)] 

3. ALA:  [tady]   (-) ee zažils zažils nějaké legendární 

4. IJZ: [((smích))] 

5. ALA: (-) legendární večírky? 

6. IJZ: mám (-) jeden večírek na který nikdy nezapomenu.  

7. ALA: mhm, 

8. IJZ: (-) bylo to v sobotu sedmadvacátého září devatenáct set devadesát tři (-) v Bergenu. 

9. ALA: okay (-) °ano [no?] 

10. (-) 

11. IJZ: °ano [no] (-) to (-) jsme měli (-) měli jsme je to trochu je to o Stabæku, 

 

 
35 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2016/MUHU16005116. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2016/MUHU16005116
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3.3.6 Typ textu 

 Převažujícím typem textu (viz Tabulka 13), na který IRF ve zkoumaném materiálu 

reagují, je text popisný (78 % analyzovaných IRF). 

 

Tabulka 13: IRF jako reakce na typ textu 

typ textu počet IRF 

ALA 

počet IRF 

hosté 

počet IRF 

celkem 

popisný 31 47 78 

vyprávěcí 16 2 18 

výkladový 2 0 2 

argumentační 1 1 2 

 

Hosté na tento typ textu reagují dokonce v 92 % případů (47 z 50 IRF hosté). 

Moderátorčinou primární úlohou je totiž poskytování informací o hostovi, nebo alespoň 

kontextu nutném k pochopení otázky, kterou hostovi pokládá, k čemuž je popis ideální (viz 

Příklad (28), kde ALA popisuje cestu KSA do politiky a pokládá jí následně otázku o jejím 

dalším postupu). 

 

Příklad (28) 

(58) ALA – Anne Lindmo 

KSA – Kjersti Stenseng 

politička o své cestě ke kariéře předsedkyně politické strany 

7. 10. 2017 47:5136 

 

1. ALA: så ha- ha- var du da i- involvert i politikk lokalt.  [ee] 

2. KSA: [47:54]            [°ja] 

3. ALA: selvfølgelig parallelt med dette? men hva hva ee (-) på hvilket 

tidspunkt kom (-) skrittet inn i rikspolitikken, 

 

Překlad (28) 

1. ALA: pak jsi mě- mě- byla zapojená do lokální politiky. [ee] 

2. KSA:       [°ano [přesně tak]] 

 
36 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12005717. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12005717
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3. ALA: samozřejmě paralelně s tímhle? ale co co ee (-) v jaký moment přišel (-) krok k parlamentní 

politice, 

 

I hosté popisného textu ve svých promluvách užívají četně, o čemž vypovídá 62 % 

moderátorčiných IRF (31 z 50 IRF ALA), které jsou na text popisný reagují (viz Příklad (29)), 

ve kterém HNA popisuje životní obrat od kariéry k mateřství). 

 

Příklad (29) 

(38) ALA – Anne Lindmo 

HNA - Haddy N’jie 

redaktorka NRK a spisovatelka o mateřství 

30. 4. 2016 2:4937 

 

1. HNA: [...] jeg (-) så lenge jobbet så mye med store produksjoner 

store prosjekter og masse som skjer og levde veldig mye i hodet ikke 

så mye (-) ned i kroppen? 

2. ALA: [2:56] °ja 

3. HNA: plutselig så er det bare natur og hormoner og, [...] 

 

Překlad (29) 

1. HNA: [...] já (-) tak dlouho pracovala tak moc s velkými produkcemi velkými projekty a tolik se 

toho dělo a žila jsem především v hlavě ne tolik (-) v těle? 

2. ALA: °ano [chápu] 

3. HNA: najednou je to jenom o přírodě a hormonech a, [...] 

 

Moderátorka dále v 16 z 50 (32 % IRF ALA) případů IRF reaguje na text vyprávěcí, 

zatímco hosté na vyprávěcí typ textu reagují pouze ve dvou případech (4 % IRF hosté). Tato 

nerovnoměrnost je pravděpodobně způsobena tím, že hosté ve většině případů reagují IRF na 

promluvu moderátorky, pro kterou nejsou vyprávěcí postupy na rozdíl od postupů popisných 

typické. Zmíněné dva případy, kdy hosté na vyprávěcí typ textu reagují, jsou ty, ve kterých 

hosté IRF reagují na svou vlastní promluvu (viz Příklad (16) výše). 

 

 V menší míře (konkrétně ve dvou případech) zkoumané IRF reagují i na text výkladový 

(viz Příklad (8) či (18) výše). 

 
37 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2016/MUHU16001316. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2016/MUHU16001316
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Dva zaznamenané případy představují taktéž text argumentační (viz Příklad (30)). 

 

Příklad (30) 

(18) ALA – Anne Lindmo 

KKZ – Karl Ove Knausgård 

spisovatel o možnosti vést rozhovor s Donaldem Trumpem 

29. 4. 2017 24:0238 

 

1. KKZ: ((nádech)) men så det var helt i begynnelsen da (-) 

nominasjonen og sånt (-) og så begynte trump på å liksom ta form? 

og så var jeg inne jeg var i new york times og pratet med de og så 

og så (-) begynte vi å snakke om det? og så sa jeg at trump var 

interessant [o:g] så spurte de bare do you 

2. ALA:   [mhm] 

3. KKZ: wanna meet him? (--) og så sa jeg nei. 

4. ALA: ((nádech nebo IRF, těžko rozpoznatelné)) 

5. KKZ: da jeg skjønte plutselig hva det ville inne [bære,] og at 

6. ALA: [24:24]        [°ja] 

7. KKZ: det skulle trykkes i new york times og jeg trakk meg turde 

ikke [...] 

 

Překlad (30) 

1. KKZ: ((nádech)) ale tak to bylo úplně ze začátku (-) kandidatury? (-) a pal se Trump začal dostávat 

do formy a pak jsem byl tam byl jsem v New York Times a začali jsme se bavit o tom, že je Trump 

zajímavý  [a]  pak se mě prostě zeptali: do you 

2. ALA:        [mhm] 

3. KKZ: wanna meet him? (--) a já řekl ne. 

4. ALA: ((nádech nebo IRF, těžko rozpoznatelné)) 

5. KKZ: protože mi hned došlo, co by to všechno ob [nášelo,] a že 

6. ALA:       [°ano] [chápu] 

KKZ: by se to vytisklo v New York Times a já se stáhl neodvážil jsem se [...] 

 

 
38 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12001317. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12001317
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3.3.7 Známost informace 

 Jak je patrné z Tabulky 14, 99 % výskytů IRF předchází nová informace, tedy taková, 

která v daném dílu talk show zaznívá poprvé. 

 

Tabulka 14: Známost informace předcházející IRF z hlediska kontextu 

informace počet IRF 

nová 99 

známá 1 

 

 V jediném zaznamenaném případě, ve kterém reaguje uživatel IRF na známou 

informaci, se jedná o informaci opakovanou bezprostředně dvakrát po sobě (viz Příklad (17) 

výše). 

 

 Různorodější výsledky jsem zaznamenala u reakcí na známost informace z hlediska 

účastníků konverzace (viz Tabulka 15). 

 

Tabulka 15: Známost informace předcházející IRF z hlediska účastníků konverzace 

informace IRF ALA IRF hosté IRF celkem 

nová 49 6 55 

známá 1 44 45 

 

 Moderátorka v 98 % případů (49 z 50 IRF ALA) reaguje na novou informaci, kterou jí 

host poskytuje. To, že se jedná o informaci novou, vyvozuji primárně z toho, že dané informaci 

ve většině případů předchází moderátorčina otázka, na kterou se host pomocí poskytnutí nových 

informací snaží odpovědět (viz Příklad (31)). Jako pomocné znaky mi při rozhodování u méně 

jednoznačných případů pomáhaly i reakce doprovázející IRF, ať už verbální projevy 

překvapení, pochopení, hodnocení, či neverbální projevy jako udivený výraz nebo tón hlasu, 

smích, vykulení očí apod. 

 

Zaznamenala jsem také dva případy, ve kterých mluvčí informaci (falešně) podává, jako 

by se jednalo o něco známého. V Příkladu (13) výše se to vyznačuje užitím dovětku ikke sant 

‚že ano‘ v kombinaci se silně stoupavou intonací. V druhém zaznamenaném případě užívá host 

neurčité, zobecňující zájmeno man (viz Příklad (20) výše), které se překládá buď první osobou 



 62 

plurálu nebo zájmenem všichni a používá se, když chce mluvčí vyjádřit, že se něco týká 

každého (a každý to tedy i ví). Tyto případy právě kvůli jejich funkci vytvářet iluzi známosti, 

hodnotím jako podání nové informace. 

 

Příklad (31) 

(6) ALA: Anne Lindmo 

HAA: Hanan Abdelrahman 

učitelka matematiky o momentu, že byla zvolena nejlepší učitelkou matematiky Norska 

6. 5. 2017 13:1239 

 

1. ALA: [...] hva følte du da du vant. 

2. ((smích publika)) 

3. HAA: da jeg fikk dette spørsmålet ti tusen ganger nå? (-) ja? altså 

telefonen falt jeg begynte å grine det var et stort sjokk for meg 

da? da matematikkrådet ee ringte meg? 

4. ALA: [13:29] °ja 

5. HAA: og så gikk jeg til søsteren [...] 

 

Překlad (31) 

1. ALA: [...] jak ses cítila když jsi vyhrála. 

2. ((smích publika)) 

3. HAA: tuhle otázku jsem dostala už tak deset tisíckrát? (-) ano? takže telefon spadl já začala brečet 

byl to pro mě velký šok když? když mi matematická rada ee zavolala? 

4. ALA: °ano [chápu] 

5. HAA: a pak jsem šla za sestrou [...] 

 

Jediným případem, ve kterém moderátorka reaguje na pro ni (a pro diváky) již známou 

informaci, je již zmíněný Příklad (17) výše. 

 

 Hosté na rozdíl od moderátorky ve většině zkoumaných případů (88 % (44 z 50 IRF 

hosté)) reagují na informace pro ně známé. Typicky se jedná o potvrzení informací, které o nich 

říká moderátorka, jako je tomu v Příkladu (28) výše. Dále se ve vybraném materiálu objevují 

případy, kdy hosté IRF potvrzují informaci, kterou sami sdělili (viz Příklad (16) výše). 

 

 
39 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12001417. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12001417
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 Jako známou jsem dále ohodnotila i informaci ve dvou případech, ve kterých sice 

informace v daném kontextu zazní poprvé, ale dají se považovat za všeobecně známé, jako je 

tomu v Příkladu (32). ESA v něm popisuje určitý rys bergenského dialektu, což je pro mluvčí 

z Norska, země, kde mají dialekty neobyčejně vysoký status, všeobecně známá informace. 

  

Příklad (32) 

(67) ALA – Anne Lindmo 

ESA – Erna Solberg 

CMZ – Christian Mikkelsen – předchozí host 

předsedkyně norské vlády o svém bergenském dialektu za přítomnosti dvou komiků 

22. 4. 2017 11:5940 

 

1. ESA: [...] jeg snakker ikke så veldig pent bergensk men ikke så 

veldig (-) grovt bergensk [heller.] 

2. CMZ:      [ja] 

3. ESA: de fleste i bergen sier faktisk jeg og meg, 

4. CMZ: ja ja det er nok [sant] 

5. ESA:    [ja] ja 

6. ALA: ja 

7. ESA: [12:06] °ja [ja] 

8. ALA:    [for]nøyd med evalueringa? ((obrací se na CMZ)) 

9. CMZ: ja. det syns jeg var (-) ganske (-) greit? ((smích publika)) 

[...] 

 

Překlad (32) 

1. ESA: [...] nemluvím zrovna moc hezkou ‚bergenštinou‘ ale moc (-) hrubou ‚bergenštinou‘ 

  [taky ne.] 

2. CMZ: [ano] 

3. ESA: většina v Bergenu vlastně říká jeg a meg, 

4. CMZ: ano ano je to [tak] 

5. ESA:   [ano] ano 

6. ALA: ano 

7. ESA: °ano [je to tak]  [ano] 

8. ALA:   [spo]kojen s ohodnocením? ((obrací se na CMZ)) 

9. CMZ: ano. myslím že to bylo (-) docela (-) v pořádku? ((smích publika)) [...] 

 
40 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12001217. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12001217
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3.3.8 Způsob podání informace 

 Výsledky analýzy tohoto parametru dokazují, že IRF četně reagují jak na faktické, tak 

na subjektivně zabarvené informace. V moderátorčině případě reakce na faktický způsob podání 

informace tvoří 50 % zkoumaných realizací (25 z 50 IRF ALA), v případě hostů se jedná 

o 62 % (31 z 50 IRF hosté), jak je uvedeno v Tabulce 16. 

 

Tabulka 16: Způsob podání informace 

 IRF ALA IRF hosté IRF celkem 

faktické 25 31 56 

subjektivní 25 19 44 

 

 To, že moderátorka reaguje podobnou měrou na faktická i subjektivní tvrzení hostů není 

z hlediska obsahu výpovědí hostů v daném formátu zas tak překvapivé – mnozí hosté v talk 

show hovoří o osobních zkušenostech a subjektivních prožitcích, ale stejně tak mnozí 

představují témata zájmu se záměrem veřejnost poučit, pro což je vhodnější faktické podání. 

 To, že hosté reagují ve většině případů na faktické podání informace, dává také smysl, 

vzhledem k tomu, že moderátorka, na jejíž promluvu ve většině případů hosté reagují, má 

především zprostředkovávat informace o hostech a dalo by se čekat, že objektivním způsobem. 

I ona ale nezřídka přímějším či implicitnějším způsobem vyjadřuje svůj postoj vůči informaci, 

kterou v rámci talk show sděluje, jako je tomu např. v Příkladu (33), ve které ALA hodnotí 

významnost a velikost sportovní akce. 

 

Příklad (33) 

(97) ALA – Anne Lindmo 

SGZ – Stian Grimseth 

vzpěrač a trenér o pořádání velké sportovní akce 

23. 4. 2016 31:5441 

 

1. ALA: fire hundre utøvere fra førti nasjoner? tusenvis av folk som 

ee er i byen for ee å følge dette her? 

2. SGZ: mhm 

3. ALA: det er kjempearrangement? 

 
41 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2016/MUHU16001216. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2016/MUHU16001216
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4. SGZ: [31:59] °ja 

5. ALA: hvordan har dere fått det til. 

 

Překlad (33) 

1. ALA: čtyři sta sportovců ze čtyř seti zemí? tisíce lidí co ee jsou ve městě aby ee aby to sledovali? 

2. SGZ: mhm 

3. ALA: to je obrovská událost? 

4. SGZ: °ano [je to tak] 

5. ALA: jak jste se k tomu dostali. 

 

Příklad (34) 

(53) ALA – Anne Lindmo 

NJA – Nina Jensen 

LAZ – Leif Ove Andsnes 

hudebník se ptá ekologické aktivistky, zda má oprávněně špatné svědomí z toho, že v rámci své 

profese často využívá leteckou dopravu 

4. 11. 2017 48:1342 

 

1. LAZ: [...] det gir meg veldig dårlig samvittighet. det hjelper 

liksom ikke helt å sortere plast og papp hjemme og så (-) og så 

dra til flyplassen og reise, 

2. NJA: [48:21] °ja 

3. LAZ: ee to ganger i uken? 

4. NJA: hm? 

 

Překlad (34) 

1. LAZ: [...] mám z toho velmi špatné svědomí. nestačí prostě úplně třídit doma plast a papír když 

pak (-) když pak vyrazím na letiště a cestuju, 

2. NJA: °ano [rozumím] 

3. LAZ: ee dvakrát týdně? 

4. NJA: hm? 

5. ALA: ty ((obrací se zpět na NJA)) všimla jsem si na tobě jedné věci. [...] 

 

 
42 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12006117. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12006117
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Dále nesmíme zapomínat na to, že hosté nereagují výhradně na promluvy moderátorky, 

ale v případě vícera hostů na pódiu nezřídka dochází i k interakci mezi hosty, jako např. 

v Příkladu (34), kde NJA ingresí reaguje na subjektivně zabarvenou promluvu LAZ. 

 

3.3.9 Párové sekvence 

 Tento oddíl představuje IRF v kontextu párových sekvencí a nabízí úvahu nad tím, 

v jakých případech a za jakých podmínek lze dané případy za párové sekvence považovat. 

Vzhledem k tomu, že analyzuju IRF v rámci žánru rozhovoru, jenž se zpravidla skládá 

z pokládání otázek a odpovědí na ně, je logické považovat párovou sekvenci (i) žádost 

o informaci – poskytnutí informace za základní strukturu zkoumaných rozhovorů, v rámci níž 

se většina IRF odehrává. 

Jak už jsem poznamenala v kapitole 2.3.3.9, párové sekvence v tomto pojetí budou 

rozmanité svou komplexností. První část párové sekvence (žádost o informaci) je většinou 

zakončena přímou otázkou, které ovšem většinou předchází nějaké sdělení, které otázku uvádí 

(pro hosta a diváky) do kontextu (jako je tomu mj. v Příkladu (33)). Stejně tak druhá část párové 

sekvence (poskytnutí informace) nesestává většinou z přímé, několikaslovné odpovědi, ale 

jedná se vesměs o text rozpínající se přes několik replik (viz mj. Příklad (13) výše). 

 

 Žádost o informaci – poskytnutí informace ovšem není jediný typ párové sekvence, 

který jsem v datech zaznamenala. Dále jsem identifikovala (ii) tvrzení – potvrzení tvrzení, (iii) 

předpoklad – potvrzení předpokladu, (iv) oslovení – reakci na oslovení a (v) poděkování – 

přijetí poděkování. Ve všech případech tvoří druhou část párové sekvence preferovaná 

odpověď. Toto zjištění pravděpodobně souvisí s charakterem zkoumaného materiálu, ve kterém 

si mluvčí vycházejí navzájem vstříc. Moderátorka od hostů získává informace tak, že se hosté 

necítí být konfrontováni, ale rádi předmět jejich návštěvy sdílí. 

 Zmíněné párové sekvence (ii) – (v) navíc ve většině případů tvoří součást některé nebo 

obou částí párové sekvence (i). V Tabulce 17 jsem se snažila všechny zkoumané výskyty IRF 

zasadit do struktury rozhovoru, jejíž hlavní část tvoří právě párová sekvence (i) žádost 

o informaci – poskytnutí informace tvoří, ale v rámci ní se lze setkat i s párovými sekvencemi 

(ii-iv). Jednotlivé případy (č. 1-12) budou popsány níže. 
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Tabulka 17: Distribuce IRF s ohledem na strukturu párových sekvencí43 

č. mluvčí 
počet 

IRF 
(i) žádost o informaci poskytnutí informace reakce na poskytnutou informaci 

1 ALA 50 žádost 

o informaci 

 poskytnutí reakce (reakce)  

2 hosté 29 (ii) tvrzení potvrzení (potvrzení)    

3  5   (ii) tvrzení potvrzení   

4  5 žádost 

o informaci 

 poskytnutí informace 

(/(ii) tvrzení) 

 reakce reakce na reakci (/potvrzení 

vlastního tvrzení) 

5  3   (ii)? tvrzení potvrzení 

vlastního tvrzení 

(potvrzení 

vlastního tvrzení) 

 

6  2  X poskytnutí  reakce (reakce)  

7  2     (ii) tvrzení potvrzení 

8  1 (i) poskytnutí 

informace 

reakce     

9  1 (iii) předpoklad potvrzení     

10  1 (iv) oslovení reakce     

11  1  X (v) poděkování  přijetí  

 
43 Tučně jsou v tabulce vyznačeny pozice náležící relevantním IRF. V případech 8 a 12, u kterých je v kolonce žádost o informaci „X“, žádost o informaci relevantnímu úseku 

rozhovoru nepředchází (na rozdíl od prázdných okýnek, která znamenají, že se daná struktura v rozhovoru vyskytuje, ale nedochází v ní k IRF). 
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1. Všech 50 analyzovaných výskytů realizovaných moderátorkou lze považovat za 

reakci na druhou část párové sekvence (i) žádost o informaci – poskytnutí informace. Reakce 

na poskytnutí informace může probíhat v průběhu promluvy (reakce), jak k tomu dochází např. 

v Příkladech (29), (30) a (31) výše nebo na jejím konci ((reakce)), mj. jako v Příkladech (6), 

(8) a (10) výše. IRF tedy v těchto případech netvoří ani jednu ze dvou hlavních částí párové 

sekvence, ale její rozšíření. V případě, že na druhou část párové sekvence IRF reagují v průběhu 

promluvy (reakce), rozrušují tím tradičně vnímanou strukturu párových sekvencí, jak jsem již 

popsala v kapitole 2.3.3.9. Případy, kdy k IRF dochází až na konci párové sekvence ((reakce)), 

lze z konverzačně analytického hlediska považovat za závěrečné rozšíření párové sekvence 

(post-expansion).  

 

Příklad (35) 

(83) ALA – Anne Lindmo 

IJZ – Ingebrigt Steen Jensen 

o Jensenově profesním životě 

27. 8. 2016 13:2844 

 

1. ALA: fordi du har hold foredrag etter foredrag et [ter fo]redrag.  

2. IJZ:         [ja) 

3. ALA: i mange år?  [og reist] 

4. IJZ:   [°ja] 

5. ALA: og fyrt opp folk. 

6. IJZ: [13:34] °ja jeg har hatt foredrag i dag? [...] 

 

Překlad (35) 

1. ALA: protože jsi přednášel a přednášel a [před]nášel. 

2. IJZ:     [ano] 

3. ALA: mnoho let? [a cestoval] 

4. IJZ:  [°ano] 

5. ALA: a podněcoval lidi. 

6. IJZ: °ano [přesně tak] měl jsem přednášku dneska? [...] 

 

 
44 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2016/MUHU16005116. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2016/MUHU16005116
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2. 29 případů IRF hostů potvrzují moderátorčino tvrzení v rámci žádosti o informaci 

buď v průběhu jeho realizace (potvrzení), např. jako v Příkladech (14), (28) a (33) výše, nebo 

po jeho dokončení ((potvrzení)) jako v Příkladu (35). Identifikované IRF v tomto případě tvoří 

(příp. spoluutváří) druhou část párové sekvence tvrzení – potvrzení tvrzení. 

 

Příklad (36) 

(85) – (87) 

ALA – Anne Lindmo 

IJZ – Ingebrigt Steen Jensen 

LSA – Linn Skåber 

o tom, jak je důležité kolem sebe mít lidi s podobnými zájmy 

27. 8. 2016 14:5345 

 

1. LSA: [...] og de fineste sterkeste (-) mest empatiske menneskene 

jeg kjenner? [har ikke] 

2. IJZ: [14:57] [°ja] 

3. LSA: hatt den stammen fra begynnelsen  [da?] 

4. IJZ: [15:00]      [°nei) 

5. LSA: men de har funnet det (-) seinere i livet? og det er like 

sterke? 

6. IJZ: [15:03] °ja 

7. LSA: hvis du finner den rette stammen (-) når som helst i livet? 

(-) så har du et veldig godt [utgangs]punkt [...] 

8. IJZ: [nezařazeno do vzorku] [°ja] 

 

Překlad (36) 

1. LSA: [...] a nejmilejší nejsilnější (-) nejempatičtější lidé které znám?  [neměli] 

2. IJZ:         [°ano [no?]] 

3. LSA: kmen od začátku  [   ?] 

4. IJZ:   [°ne [rozumím]] 

5. LSA: ale našli ho (-) později v životě? a je stejně silný? 

6. IJZ: °ano [to je jasné] 

7. LSA: pokud najdeš ten pravý kmen (-) kdykoli v životě (-)  tak máš velmi dobrou [základ]nu [...] 

8. IJZ:          [°ano] 

 

 
45 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2016/MUHU16005116. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2016/MUHU16005116
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3. 10 % IRF realizovaných hosty (5 z 50 IRF hosté) potvrzují tvrzení jiného hosta 

v rámci jeho poskytnutí informace. Takovými případy jsou i IRF v Příkladu (36), ve kterém IJZ 

potvrzuje tvrzení LSA. Stejně jako v předešlém případě zde můžeme IRF považovat za druhou 

část párové sekvence tvrzení – potvrzení tvrzení. 

 

4. Dalších 5 z 50 zkoumaných IRF hostů již jednoznačně za součást nebo rozšíření 

párové sekvence považovat nelze. IRF hostů v těchto případech reagují až na reakci 

(moderátorky nebo jiného z hostů, zpravidla se jedná o jednu nebo více diskurzních částic) na 

druhou část párové sekvence (viz Příklad (37)3-4). 

 

Příklad (37) 

(72) ALA – Anne Lindmo 

JMA – Janne Myrdal 

americká senátorka s norským původem o svém manželství 

26. 11. 2016 43:4546 

 

1. ALA: og så ble du med ham til dakota. 

2. JMA: ja. (-) etter at vi giftet oss i (   ) kirke i skien. 

3. ALA: ja. 

4. JMA: [43:50] °ja 

5. ALA: fikk du en (-) [...] 

 

Překlad (37) 

1. ALA: a pak ses s ním přestěhovala do Dakoty. 

2. JMA: ano. (-) potom co jsme se vzali v (      ) kostele ve Skienu. 

3. ALA: ano. 

4. JMA: °ano [tak to bylo] 

5. ALA: dostala jsi (-) [...] 

 

Zároveň ale není vyloučeno, že host (v uvedeném příkladu JMA) ingresí v těchto 

případech nereaguje na reakci ostatních, ale ještě potvrzuje své vlastní tvrzení (v rámci 

poskytnutí informace). A zde vyvstává otázka, zda můžeme hovořit o párové sekvenci 

i v případě, že obě její části realizuje jeden mluvčí. K této problematice se vrátím 

u následujícího bodu. 

 
46 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2016/MUHU16006416. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2016/MUHU16006416
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5. Ve třech dalších případech totiž dochází k tomu, že host v rámci poskytnutí informace 

ingresivní formou potvrzuje své vlastní tvrzení. Jedním z tradičních požadavků na párové 

sekvence (jak bylo řečeno v kapitole 2.3.3.9) je ale také to, že každá její část má být vyslovena 

jiným mluvčím. Pokud ale existují případy, kdy jeden mluvčí může vyslovit sekvenci, která by 

v případě, že by byla vyslovena dvěma mluvčími, mohla být bez pochyby považována za 

párovou sekvenci, stojí za úvahu toto kritérium přehodnotit.  

Příklad (38)3 představuje jeden z těchto případů. MHA hodnotí film a jeho vliv na její 

dcery a promluvu zakončuje IRF, kterou je možné interpretovat jako potvrzení toho, co právě 

řekla. 

 

Příklad (38) 

(76) ALA – Anne Lindmo 

MHA – matka Hegerberg 

matka úspěšných fotbalistek o filmu, které dívky při výběru koníčku ovlivnil 

17. 9. 2016 11:4147 

 

1. MHA: [...] jeg har aldri opplevd maken til påvirkning og sånn som 

denne filmen. 

2. ((smích dcer)) 

3. MHA: (  ?) det var så vittig men selvfølgelig var det utrolig 

bra film da? (-) så [11:50] °ja 

4. ALA: ((obrací se na dívky)) stemmer det hva gjorde det noe med dere 

å se denne filmen? 

 

Překlad (38) 

1. MHA: [...] nikdy jsem nezažila že by někoho něco tak ovlivnilo a tak jako tenhle film. 

2. ((smích dcer)) 

3. MHA: (  ?) bylo to tak vtipné ale samozřejmě to je neskutečně skvělý film (-) takže °ano 

[tak] 

4. ALA: souhlasíte udělal s vámi tenhle film něco? 

 

6. Dalším identifikovaným případem je IRF jako reakce na poskytnutí informace, aniž 

by mu předcházela žádost o informaci. Vzhledem k tomu, že postrádáme první část párové 

 
47 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2016/MUHU16005416. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2016/MUHU16005416
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sekvence, nelze o ní v těchto dvou případech hovořit, a tím pádem nelze ani vybrané IRF 

považovat za rozšíření párové sekvence. V Příkladu (39) se jedná o pasáž, ve které ALA uvádí 

k již přítomnému hostovi (IJZ) hosta dalšího, čímž se odklání od struktury dosavadního 

rozhovoru. 

 

Příklad (39) 

(94) – (95) 

ALA – Anne Lindmo 

IJZ – Ingebrigt Steen Jensen 

uvedení dalšího hosta 

27. 8. 2016 22:4148 

 

1. ALA: vi (--) ingebrigt vi skal nå ee hente inn en ee en gjest til. 

(-) mats zuccarello.  

2. (-) 

3. IJZ: [22:46] [°ja] 

4. ALA: [står] klar ut i her. spiller også nå på (-) storlaget (-) 

new york rangers. er toppskårer? er høyt elsket av fansen? ee har 

vært med på å ta laget inn i en ny gullalder? 

5. IJZ: [22:56] °ja 

6. ALA: hm mm mm mm hvor hvor svært er dette? [...] 

 

Překlad (39) 

1. ALA: my (--) Ingebrigte my teď ee přibereme ee dalšího hosta. (-) Mats Zuccarello. 

2. (-) 

3. IJZ:  [°ano] 

4. ALA: [je]  připraven. hraje teď také ve (-) velkém týmu (-) New York Rangers. je top 

střelcem? je velmi milovaný fanoušky? ee pomohl týmu do nového zlatého věku? 

5. IJZ: °ano [to je něco] 

6. ALA. hm mm mm mm jak jak ohromné tohle je? [...] 

 

7. Dále jsem opět identifikovala párovou sekvenci tvrzení – potvrzení, tentokrát v rámci 

reakce na poskytnutou informaci. Reakce moderátorky má v tomto případě na rozdíl od bodu 

 
48 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2016/MUHU16005116. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2016/MUHU16005116
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4. určitý sémantický obsah, který host může potvrdit, jako je tomu v Příkladu (40), ve kterém 

ALA hodnotí odpověď ESA a ESA ingresivní formou °ja hodnocení přitakává. 

 

Příklad (40) 

(69) ALA – Anne Lindmo 

ESA – Erna Solberg 

o tom, jaké to je být předsedkyní vlády 

22. 4. 2017 21:3249 

 

1. ALA: hvor stort gleder du deg å gå på jobb? 

2. ESA: ((nádech)) det gjør jeg jo nesten hver dag. (-) ja. 

3. ALA: det var flott. 

4. ESA: [21:37] [°ja] 

5. ALA:  [eee] så er det føler du deg sett som medarbeider? 

 

Překlad (40) 

1. ALA: jak často se těšíš do práce? 

2. ESA: ((nádech)) těším se skoro každý den. (-) ano. 

3. ALA: to je pěkné. 

4. ESA: [°ano [to ano]] 

5. ALA: [eee]   pak je tu vnímáš se jako spolupracovník? 

 

8. V jednom případě (viz Příklad (34) výše) reaguje IRF hosta na poskytnutí informace, 

které je zároveň součástí žádosti o informaci, kterou zde nerealizuje moderátorka, ale jiný 

z přítomných hostů. IRF zde není ani jednou z hlavních částí párové sekvence, ale lze ji 

považovat za rozšíření první části párové sekvence žádost o informaci – poskytnutí informace. 

 

9. Dále jsem identifikovala jeden případ, v němž IRF hostů utváří druhou částí párové 

sekvence předpoklad – potvrzení předpokladu. V Příkladu (41) vyjadřuje ALA svůj předpoklad 

ohledně toho, kolik toho sní profesionální vzpěrač a SGZ její předpoklad IRF potvrzuje. 

 

 

 

 

 
49 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12001217. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12001217
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Příklad (41) 

(99) ALA – Anne Lindmo 

SGZ – Stian Grimseth 

o stravě profesionálního vzpěrače 

23. 4. 2016 33:0850 

 

1. ALA: okay. (-) så vi snakker liksom  om kilo kjøtt  [eller] 

2. SGZ: [33:11]         [°ja] 

3. ALA: kilo fisk per måltid (-) per [mann?] 

4. SGZ:       [ja] 

 

Překlad (41) 

1. ALA: okay. (-) takže jako mluvíme o kilu masa [nebo] 

2. SGZ:      [°ano [je to tak]] 

3. ALA: kilu ryb na jedno jídlo (-) na [osobu?] 

4. SGZ:    [ano] 

 

10. Jedna IRF hostů je také druhou částí párové sekvence oslovení – reakce na oslovení 

(viz Příklad (42)). 

 

Příklad (42) 

(63) ALA – Anne Lindmo 

AFZ – Alfred Fidjestøl 

o biografii šimpanze Juliuse 

30. 9. 2017 19:0751 

 

1. ALA: [...] og så (-) har du? ((obrací se na AFZ)) 

2. AFZ: [19:19] °ja 

3. ALA: alfred valgt å bli ee sjimpansebiograf. [...] 

 

Překlad (42) 

1. ALA: [...] a pak (-) jste se vy? ((obrací se na AFZ)) 

2. AFZ: °ano [no?] 

3. ALA: Alfrede rozhodl stát se šimpanzím životopiscem. [...] 

 
50 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2016/MUHU16001216. 

51 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12005617. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2016/MUHU16001216
https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12005617
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11. Posledním identifikovaným typem párové sekvence je poděkování – přijetí 

poděkování, v níž hostova IRF utváří její druhou část (viz Příklad (43)). 

 

Příklad (43) 

(74) ALA – Anne Lindmo 

JMA – Janne Myrdal 

poděkování a ukončení rozhovoru 

26. 11. 2016 53:3452 

 

1. ALA: janne? 

2. (-) 

3. JMA: ja? 

4. (-) 

5. ALA: veldig? gøy at du ville ta turen hit? eee og fortelle ee din 

historie fra innsiden av det amerikanske ee valget? 

6. JMA: [53:44] °ja 

7. ALA: nå skal du få med deg en dose med litt norsk julestemning? 

[eee] 

8. JMA:  [det er flott] 

9. ALA: i bagasjen? 

 

Překlad (43) 

1. ALA: janne? 

2. (-) 

3. JMA: ano? 

4. (-) 

5. ALA: jsem velmi? ráda že jsi dorazila sem? eee a pověděla ee svůj příběh z vnitřního dění 

amerických ee voleb? 

6. JMA: °ano [s radostí] 

7. ALA: teď s sebou dostaneš dávku trochy norského vánočního ducha?  [eee] 

8. JMA:          [to je pěkné] 

9. AL: do zavazadla? 

  

 
52 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2016/MUHU16006416. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2016/MUHU16006416
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4 IRF v závislosti na diskurzním rámci talk show 

 

 V této kapitole pojednám o zkoumaných IRF s ohledem na diskurzní rámec (pro definici 

viz kapitolu 1.3 výše), ve kterém se vyskytují, konkrétně ve formátu talk show. Jak dokázaly 

mnohé z výsledků jednotlivých parametrů v předchozí kapitole, užití IRF se liší v závislosti na 

tom, kdo je realizuje. Pokud odhlédnu od individuálních rozdílů užití každého mluvčího, 

nejmarkantnější rozdíly lze ve zkoumaném materiálu nalézt mezi rolí moderátorky a rolí hostů. 

V této kapitole se pokusím popsat, v čem, a vysvětlit, proč se užití IRF moderátorky a hostů liší 

s ohledem na funkce, které jmenované role v diskurzním rámci talk show mají. Již z tohoto 

oddílu vyplynou funkce IRF, které se s největší pravděpodobností neomezují na zkoumaný 

rámec53, ale jejich zkoumání v rámci specifického diskurzního rámce nám je může pomoci lépe 

pochopit a uchopit. 

 Nejprve je vhodné shrnout, u jakých parametrů se rozdíly v souvislosti s rolemi 

mluvčích projevily. 

 

 Z parametrů týkajících se samotných mluvčích a diskurzní situace to byla: 

1. pozice uživatelů – hosté na rozdíl od moderátorky užívají IRF i v pozici aktivní 

a při přechodu z aktivní pozice na pasivní. 

Z jazykových parametrů se rozdíly projevily ve 

2. formě IRF – moderátorka užívá IRF °nei četněji než hosté; 

3. a s tím souvisejícím užití IRF jako reakce na negaci – moderátorka reaguje na 

negaci četněji než hosté. 

Nejvíce rozdílů jsem identifikovala v rámci diskurzních parametrů, konkrétně v 

4. pozici IRF v rámci tématu – moderátorka reaguje na většinu IRF v rámci 

tematického media, hosté v rámci tematického intra; 

5. typu textu – moderátorka IRF reaguje na vyprávěcí typ textu častěji než hosté; 

6. známosti informace z hlediska účastníků – moderátorka IRF reaguje téměř 

výhradně na informaci pro ni (resp. pro diváky) novou, zatímco hosté naopak 

reagují téměř výhradně na informaci pro ně známou; 

7. IRF ve vztahu k párovým sekvencím – IRF moderátorky ve všech případech 

reagují na druhou část párové sekvence žádost o informaci – poskytnutí 

 
53 Budou vyznačeny tučně a blíže popsány v následující kapitole 5. 
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informace; zatímco IRF hostů reagují na více druhů párových sekvencích 

v různých pozicích ve struktuře rozhovoru. 

 

Nyní se pokusím rozdíly zmíněné v jednotlivých bodech s ohledem na role mluvčích 

vysvětlit. 

1. Abychom pochopili, proč hosté užívají IRF i v pozicích, ve kterých moderátorka IRF 

neužívá (aktivní a aktivní > pasivní), je vhodné připomenout si, jak je rozhovor v rámci 

zkoumané talk show strukturovaný. Moderátorka zpravidla hosta nejprve uvede, pak přejde 

k jádru rozhovoru, který sestává z pokládání otázek, které často (s ohledem na diváky, ale i na 

samotného hosta) doplňuje o potřebné informace týkající se hosta, host na ně odpovídá a na 

úplném konci se moderátorka s hostem rozloučí, nebo přizve dalšího hosta a schéma se opakuje. 

Hosté jsou tedy v pozici aktivní při odpovídání na moderátorčiny otázky. IRF tak užívají 

v průběhu své vlastní promluvy a dá se tedy předpokládat, že na svou vlastní promluvu reagují. 

Vzhledem k charakteru jejich promluvy, kterou poskytují informace orientované na sebe nebo 

na předmět svého zájmu, je logické IRF interpretovat jako potvrzení vlastního tvrzení. 

Moderátorčinou úlohou na druhou stranu není orientovat se na sebe, ale právě na hosta. Z toho 

důvodu ani většina jejích tvrzení nevyžaduje potvrzení jí samotnou, ale hostem. 

K druhému případu, který se ve zkoumaném materiálu týká pouze IRF hostů, tedy IRF 

při přechodu z aktivního mluvčího na pasivního, dochází na konci hostovy výpovědi. Vzhledem 

k tomu, že moderátorka zpravidla zakončuje svou promluvu otázkou (přímou lze identifikovat 

mj. na základě intonačního průběhu, nepřímou lze vyrozumět z kontextu), bývá konec její 

výpovědi snadno interpretovatelný i bez přítomnosti IRF nebo jiné diskurzní částice. Host na 

druhou stranu při své výpovědi podává dílčí informace a nemusí být vždy zcela jasné, že už 

zazněla ta poslední. V jazyce mechanismus signalizace konce výpovědi (turn-final signal) 

není nic neobvyklého a doložený materiál naznačuje, že IRF v této pozici může právě k tomuto 

účelu sloužit. 

Kromě zmíněných dvou pozic IRF, u nichž v analyzovaných datech dochází k výrazně 

rozdílné distribuci, nelze opomenout dva četněji se vyskytující případy: IRF v pozici pasivní 

a na přechodu mezi pasivní > aktivní. Tyto dva případy se týkají jak IRF moderátorky, tak IRF 

hostů, přesto se jejich užití v závislosti na mluvčím liší. Host v pozici pasivního mluvčího dává 

IRF nejčastěji najevo, že souhlasí s tím, co o něm moderátorka v aktivní pozici říká, nebo s tím, 

jakým způsobem moderátorka informace s ním spjaté hodnotí (potvrzuje informaci). 

Moderátorka v pasivní pozici je naopak málokdy kompetentní informaci, kterou host sděluje, 
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potvrzovat. Místo toho její IRF v závislosti na kontextu informaci spíše přijímají či podporují, 

nebo vyjadřují pozornost. 

IRF, po jejichž užití se mluvčí v pasivní pozici stává mluvčím aktivním, se nabízí 

interpretovat jako signalizace převzetí slova (turn-taking signal). Hosté takovou IRF mohou 

reagovat například, když pochopí moderátorčinu otázku a chtějí se k ní vyjádřit. Moderátorka 

zase IRF může užít, když má pocit, že host odpověděl již dostatečně a je na čase posunout se 

v rozhovoru dále. 

2. To, proč hosté v analyzovaných datech použili formu °nei pouze jedenkrát, a to ještě 

v interakci s jiným hostem, ne s moderátorkou (viz Příklad (36) výše), může opět souviset s tím, 

že IRF v pozici hosta slouží jiným účelům než IRF v pozici moderátorky. Vzhledem k tomu, 

že mé vysvětlení užití rozličných forem v různých rolích úzce souvisí i s dalším parametrem – 

IRF jako reakce na negaci, pojednám o obojím v následujícím bodě. 

3. V situacích, ve kterých moderátorka podává o hostovi informace, které si žádají hostovo 

potvrzení, je pravděpodobnější, že bude hovořit o tom, jaké věci či situace se hosta týkají, než 

aby hovořila o tom, co se hosta netýká a užívala tak gramatického záporu. A vzhledem k tomu, 

že forma °nei v datech ve většině případů reaguje na gramatický zápor, je stejně tak 

nepravděpodobné, aby ji hosté v interakci s moderátorkou užili. 

Dále, jak už bylo zmíněno v kapitole 3.2.2, se v datech vyskytl jeden případ, kdy °nei 

reaguje na kladnou výpověď a nejspíše signalizuje údiv. Není sice vyloučeno, aby moderátorka 

také sdělila informaci, která hosty překvapí, není to ale v daném formátu zcela běžné. Není 

samozřejmě ani vyloučeno, že forma °nei může být v jiných kontextech interpretována ještě 

jiným způsobem, to se ovšem v analyzovaných případech neprojevilo. 

Hosté mají naopak ve svém projevu svobodu v tom, že se mohou k předmětu dotazu 

stavět kladně i záporně. Užití gramatické negace, na které by moderátorka nebo jiný host 

reagoval °nei formou, se tedy v tomto případě zdá být přirozenější. 

Pravděpodobnost užití gramatického záporu v souvislosti se zkoumanými rolemi ovšem 

nemusí být jediné vysvětlení. IRF, kterými hosté reagují na moderátorčinu promluvu, skutečně 

mohou vyjadřovat něco jiného než IRF moderátorčiny (příp. dalších hostů v pasivní pozici) na 

sdělení hosta. Jak už bylo řečeno v bodu 1., hosté svou reakcí na moderátorčinu promluvu často 

potvrzují informace, zatímco moderátorka hosta v jeho projevu podporuje a dává mu najevo 

svou pozornost. Je zkrátka možné, že forma °nei zastává pouze některé z těchto funkcí. 

4. Identifikované rozdíly užití IRF v souvislosti s pozicí tématu (u IRF hostů převažuje 

pozice v intru, IRF moderátorky se vyskytuje nejčastěji v médiu) s největší pravděpodobností 

opět souvisí se strukturou rozhovoru. Ačkoli každá otázka, kterou moderátorka položí, 
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neznamená nutně změnu tématu, je to především moderátorka, kdo téma udává. Je pak logické, 

že IRF hostů, které na moderátorčiny otázky reagují, se často vyskytují v intru hovoru, zatímco 

moderátorka IRF reaguje až na promluvu hostů, jejíž začátek sice ještě také může spadat do 

intra, ale její (zpravidla) nejdelší část se odehrává v tematickém mediu. 

5. Nerovnoměrnost užití IRF jako reakce na vyprávěcí typ textu mezi IRF moderátorky 

a hostů poukazuje na odlišný styl, jakým moderátorka a hosté sdílejí informace. Zatímco 

moderátorka na vyprávěcí text reaguje ve 32 % případů, hosté na něj reagují jen ve dvou 

případech, kdy IRF reagují na svou vlastní promluvu. Moderátorka totiž informace obvykle 

podává popisným způsobem, a ačkoli je to převažující typ textu i v případě hostů, jejich 

promluvy se na popis neomezují a často v nich lze jako převažující složku identifikovat 

vyprávění. 

6. Vysoce kontrastní jsou výsledky užití IRF moderátorky a hostů v souvislosti se 

známostí informace, na kterou zkoumané IRF reagují. Hosté užívají IRF ve většině případů 

jako reakci na informaci pro ně známou, zatímco moderátorka reaguje téměř výhradně na 

informace pro ni (jménem hostů) nové. Tyto výsledky jsou logické, pokud si opět uvědomíme, 

co účastníci konverzace v rámci svých rolí mají za úkol. Zatímco moderátorčinou hlavní úlohou 

je z hostů získávat nové informace, na které pak svými IRF reaguje, hosté často potvrzují pro 

ně známé informace řečené moderátorkou. 

7. To, že se IRF moderátorky a hostů užívají v rámci odlišných párových sekvencí opět 

souvisí se strukturou rozhovorů a na odlišných funkcích IRF pojící se s rolemi mluvčích. Jak 

už bylo řečeno, hosté v mnoha případech potvrzují to, co o nich říká moderátorka. V některých 

případech také potvrzují to, co sami říkají (proto jejich IRF mohou tvořit druhou část párové 

sekvence tvrzení – potvrzení tvrzení či domněnka – potvrzení domněnky). 

Jak už bylo řečeno výše, moderátorka není v postavení potvrzovat informace týkající 

se hosta. Moderátorka může výpovědi hostů přijímat a podporovat (tím, že dává najevo, že 

poslouchá, nebo tím, že signalizuje, že má pro hosty pochopení). Moderátorčiny IRF tedy 

samotné párové sekvence netvoří, ale reakcí na ně (konkrétně na druhou část žádost o informaci 

– potvrzení informace) párové sekvence rozšiřuje. 

I další dva identifikované typy párových sekvencí – oslovení – reakce na oslovení 

a poděkování – přijetí poděkování, spoluutváří IRF hostů, ne IRF moderátorky. Důvodem je 

opět role mluvčích v talk show. Od moderátorky se očekává, že bude průběh rozhovoru 

„režírovat“, např. tím, že v případě, kdy je na pódiu více hostů, bude určovat, kdo bude hovořit 

další, nebo tím, že když se rozhovor nachýlí ke konci, poděkuje hostovi za to, že přišel. Od 

moderátorky se očekává, že ve zmíněných dvou případech párových sekvencí zrealizuje jejich 
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první část. Naopak, hosté jsou ti, kterým je oslovení či poděkování adresováno, proto jsou to 

oni, kdo v těchto případech realizuje druhou část párové sekvence. 

 

Výše řečeným jsem shrnula nejdůležitější body analýzy související s rolemi mluvčích 

ve zkoumaném formátu a obecněji poukázala na to, jak role mluvčích, do kterých je 

konverzační situace staví, ovlivňuje jazykové prostředky, které v rámci dané situace užívají. 
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5 Strukturovací a interpersonální funkce IRF 

  

V předchozí kapitole jsem navrhla několik funkcí IRF, které jsem ve zkoumaném 

materiálu identifikovala; konkrétně: 

• signalizace konce výpovědi 

• signalizace převzetí slova 

• vyjádření pozornosti 

• podpora informace 

• potvrzení tvrzení 

• vyjádření pochopení 

• přijetí informace 

 

První dva body zjevně souvisí se strukturou dialogu, zatímco další o struktuře mnoho 

nevypovídají a soustředí se spíše na vztah mezi mluvčími. Na základě klasifikace Schiffrinové 

(1987 in Degandová, Cornillie & Pietrandreová 2013) lze první dva případy označit za 

strukturovací částice a ostatní za částice interpersonální (neboli interakční). 

 

5.1 Strukturovací IRF 

 IRF se strukturovací funkcí mají schopnost strukturovat diskurz. Právě sem spadá 

signalizace ukončení výpovědi a signalizace převzetí slova. Ze všech analyzovaných IRF tuto 

funkci nesou pouze ty, kde dochází ke změně pozice mluvčích (viz Tabulka 18). Jedná se o 26 

případů ze 100 zkoumaných IRF. 

 

Tabulka 18: Diskurzní funkce IRF 

 počet IRF 

ALA 

počet IRF 

hosté 

počet IRF 

celkem 

pasivní > aktivní 

(turn-taking) 

13 7 20 

aktivní > pasivní 

(turn-final) 

0 6 6 
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5.2 Interpersonální funkce IRF 

Interpersonální neboli interakční funkcí je funkce IRF navazovat a udržovat 

interpersonální vztahy mezi mluvčími a vyjadřovat vůči podávaným informacím a diskurzu, ve 

kterém interakce probíhá, určitý postoj. Sem spadají identifikované přijetí informace, vyjádření 

pozornosti a podpora informace. K podpoření informace může navíc docházet různými 

způsoby, proto jsem se rozhodla o rozlišení dvou případů: (i) v případě, že má uživatel IRF 

potřebné vědomosti či zkušenosti k tom, aby mohl předmět promluvy potvrdit, se jedná 

o potvrzení informace, zatímco (ii) v případě, že uživatel IRF reaguje na IRF pro něj novou, se 

jedná o vyjádření pochopení. 

 

Tabulka 19: Pragmatická funkce IRF 

 počet IRF 

ALA 

počet IRF 

hosté 

počet IRF 

celkem 

podpora informace 

(potvrzení) 

8 44 52 

přijetí informace 19 3 22 

podpora informace 

(vyjádření pochopení) 

12 0 12 

vyjádření pozornosti 11 3 14 

 

Tabulka 19 zahrnuje všech sto analyzovaných IRF. To znamená, že jsou do ní zahrnuty 

i případy, u kterých jsem identifikovala funkci strukturovací. Nabízí se otázka, zda IRF 

skutečně může disponovat oběma funkcemi, nebo zda jsou navzájem výlučné. Vzhledem 

k tomu, že Diewaldová (2013) definuje diskurzní částice jako částice multifunkční a výsledky 

mé analýzy toto označení podporují, se přikláním k tomu, že IRF mohou disponovat více 

funkcemi na různých úrovních diskurzu. 

Podívejme se na Příklad (44), který by měl na základě dosavadních výsledků zastávat 

jak funkci diskurzní (konkrétně signalizace konce výpovědi), tak funkci pragmatickou (podpora 

(potvrzení) informace). 
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Příklad (44) 

(92) ALA – Anne Lindmo 

IJZ – Ingebrigt Steen Jensen 

o otci a otcovství 

27. 8. 2016 20:4854 

 

1. IJZ: [...] jeg har aldri noensinne slått ungene mine? ee ee så det 

må ikke være som alt (-) arvesynden er ikke et  (-) 

2. ALA: absolutt? 

3. IJZ: et absolutt. mhm. 

4. ALA: mhm. 

5. IJZ: [20:59] °ja 

6. (-) 

7. ALA: du (-) tross alt det. [...] 

 

Překlad (44) 

1. IJZ: [...] nikdy v životě jsem nebil své děti? ee ee takže to určitě není tak že všechno (-) ten dědičný 

hřích není (-) 

2. ALA: absolutní?  

3. IJZ: absolutní. mhm. 

4. ALA: mhm. 

5. IJZ: °ano [přesně tak] 

6. (-) 

7. ALA: ty (-) přes to všechno. [...] 

 

IRF na řádku 5 se opravdu jeví mít obě zmíněné funkce. IJZ jí zaprvé potvrzuje sdělení 

(pragmatická funkce), ke kterému dochází na předešlých řádcích. O potvrzení si říkají zejména 

repliky na řádkách 2 a 3. Na řádku 2 ALA za IJZ doplňuje díl sdělení, před jehož realizací se 

IJZ odmlčí (pravděpodobně z důvodu hledání vhodných slov) a tento návrh IJZ na řádku 3 

opakuje a přijímá. Zároveň moderátorčina reakce na řádku 4 dává IJZ najevo, že ve své 

promluvě může pokračovat. IJZ tedy IRF na řádku 5 dává najevo, že už dohovořil, což 

naznačuje i následující pauza na řádku 6. Na řádku 7 se posléze slova ujímá ALA. 

Tento a další identifikované případy dokazují, že se diskurzní a pragmatická funkce IRF 

nevylučují. Přesto je mezi nimi asymetrický vztah. Zatímco pragmatickou funkci se mi ve 

 
54 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2016/MUHU16005116. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2016/MUHU16005116
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zkoumaném materiálu bez obtíží podařilo určit u všech zkoumaných výskytů IRF, strukturní 

funkci jsem identifikovala jen u zmíněných 27 IRF vyskytující se na přechodu mezi pozicemi 

mluvčích. Příklad (45) ilustruje případ, který se mi ze strukturního hlediska zhodnotit 

nepodařilo. ALA zde ingresi užívá plynule během promluvy HAA a nezdá se, že by IRF jakkoli 

strukturovala diskurz. ALA se v tomto případě soustředí čistě na druhou mluvčí a informace 

v její promluvě. ALA dává HAA v průběhu výpovědi najevo, že její výpověď chápe, a tím ji 

podporuje, aby ve výpovědi pokračovala. 

 

Příklad (45) 

(8) ALA – Anne Lindmo 

HAA – Hanan Abdelrahman 

učitelka matematiky o svých metodách v případě problémových studentů 

6. 5. 2017 21:0455 

 

1. HAA: [...] fordi skal du mestre matematikk så må du forstå det? det 

går ikke det er ikke noe som en kortere vei til det da? 

2. ALA: [21:10] °ja 

3. HAA: ikke noen heis eller mattepille du kan ta du må jobbe faktisk 

med det da, 

 

Překlad (45) 

1. HAA: [...] protože pokud máš zvládnout matematiku tak jí musíš rozumět? nejde není nic jako 

zkratka k ní? 

2. ALA: °ano [chápu] 

3. HAA: žádný výtah nebo matematická pilulka kterou si můžeš vzít musíš na tom opravdu pracovat, 

 

5.2.1 Charakteristika interpersonálních funkcí IRF 

V tomto oddílu popíšu jednotlivé identifikované interpersonální funkce IRF. 

 

5.2.1.1 Vyjádření pozornosti 

Uživatel IRF s touto funkcí dává druhému mluvčímu najevo, že ho vnímá a že může ve 

výpovědi pokračovat. 

 
55 Dostupné na: https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12001417. 

https://tv.nrk.no/serie/lindmo/2017/MUHU12001417
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Není tedy překvapivé, že uživatel těchto IRF je v analyzovaných datech vždy v pasivní 

pozici a v žádném případě po nich nenásleduje turn-taking. Dále data dokládají, že tyto IRF 

reagují téměř výhradně na stoupavou intonaci, která často zakončuje jednotlivé dílčí informace 

vedoucí k hlavnímu sdělení, jak bylo popsáno v kapitole 3.2.4 výše. Hosté tímto stylem 

nejčastěji vyprávějí (tedy nejvíce IRF ALA s touto funkcí reaguje na vyprávěcí typ textu), 

zatímco moderátorka tak ve většině případů popisuje faktickou informaci (tedy všechny IRF 

hostů s touto funkcí reagují na popisný typ textu a většina IRF ALA i hostů z této kategorie 

reagují na fakticky podávanou informaci). Většina IRF s touto funkcí navazuje plynule na 

výpověď druhého mluvčího bez doprovodu pauz či překryvu replik. Spadá sem i speciální 

případ, ve kterém IRF tvoří druhou část párové sekvence oslovení - reakce na oslovení. 

V českém překladu [interpretaci významu] jsem IRF s touto funkcí překládala formou „no?“. 

 

5.2.1.2 Podpora informace 

 IRF s touto funkcí určitým způsobem podporují to, co právě zaznělo. Tuto kategorii 

jsem rozdělila na dvě podkategorie dle toho, zda uživatel IRF reaguje na informaci, kterou má 

kompetenci potvrdit (potvrzení informace), nebo na informaci, díky které se uživateli IRF 

podařilo něco nového pochopit (vyjádření pochopení). 

 

a) Potvrzení informace 

 IRF s touto funkcí jsou hlavním typem IRF, kterou ve zkoumaném materiálu užívají 

hosté (44 z 50 IRF hosté). Reagují jimi zejména na promluvu moderátorky, která o hostech 

něco vypovídá (jak bylo podrobně popsáno v kapitole 4), ale i na promluvu vlastní či dalších 

hostů (ačkoli tedy převládá užití v pozici pasivní, jsou ve vzorku IRF hostů zastoupeny případy 

užití ve všech pozicích). Vzhledem k tomu, že moderátorka novými informacemi o hostu často 

otevírá nové téma, není překvapivé, že se většina IRF hostů s touto funkcí vyskytuje 

v tematickém intru. IRF tohoto typu ne zcela vzácně doprovázejí i pauzy a překryvy replik, 

přesto převládají případy, ve kterých k těmto jevům nedochází. Četné jsou reakce jak na 

faktické, tak na subjektivní podání informace. V druhém případě tedy nejen že IRF potvrzují, 

že mluvčí podává informace tak, jak jsou či jak se staly, ale podporují jeho subjektivní názor či 

vnímání situace.  

 Moderátorka tento typ IRF využívá jako reakci na popisované informace, se kterými 

může mít vlastní zkušenost – ať už proto, že se jedná o všelidská témata (jako např. mateřství) 

nebo veřejně známé informace (např. veřejné výstupy Donalda Trumpa). Její IRF se vždy 

vyskytují v tematickém médiu a následují po stoupavé intonaci. 
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 Za pozornost také stojí fakt, že do této kategorie spadají i čtyři ze sedmi 

identifikovaných °nei forem v reakci na gramatickou negaci. Nejenže tedy forma °nei 

informaci nevyvrací (jak už bylo řečeno v kapitole 3.2.2 výše), ale naopak ji v těchto případech 

potvrzuje. 

 České interpretace tentokrát mohou mít více podob (jak v závislosti na kontextu, tak 

zkrátka proto, že podobných ekvivalentů v češtině existuje více); mezi převládající ve 

zkoumaných datech patří „přesně tak“ „je to tak“ nebo zopakování relevantního slovesa 

z repliky, na kterou IRF reagují (např. „nemluví“ viz Příklad (20) výše). 

 

b) Vyjádření pochopení 

 Na rozdíl od potvrzení informace, což byla dominantní funkce IRF hostů, jsem IRF 

s funkcí vyjádření pochopení identifikovala pouze u moderátorky. To opět souvisí s diskurzním 

vzorcem, ve kterém se analyzované IRF vyskytují. Jak už bylo řečeno, hosté mohou potvrzovat 

informace podané moderátorkou, protože se ve většině případů týkají jich samotných, zatímco 

moderátorka reaguje na informace, které se týkají hostů nebo jejich předmětem zájmu, ne 

moderátorky nebo jejími zájmy. Často tedy není s to informace potvrzovat, může ovšem dávat 

najevo, že chápe, co se host snaží vyjádřit. 

 Tyto IRF reagují vesměs na subjektivní popis ze strany hostů. Jedná se tedy o líčení 

pocitů nebo názorů, které moderátorka svou chápavou reakcí podporuje. Četněji než u ostatních 

typů IRF po nich následuje pauza. Host pravděpodobně v těchto případech potřebuje více času 

na to, aby své myšlenky srozumitelně formuloval. Dalším důvodem může být opatrnost ze 

strany hosta, aby nějakým svým výrokem neztratil tvář. V interpretačním překladu do češtiny 

jsem se pro tyto případy přiklonila k formě „chápu“. 

 

5.2.1.3 Přijetí informace 

 Užitím tohoto typu IRF dává mluvčí najevo, že přijal právě pronesenou informaci 

druhým mluvčím. Na rozdíl od předchozího případu nevyžadují kontexty užití, aby byla 

informace nějakým způsobem podpořena, ale aby byla přijata. Ve zkoumaném materiálu se 

většina zaznamenaných případů týká IRF moderátorky, která tímto typem IRF dává hostovi 

najevo, že dostává odpověď na svou otázku (zaznamenala jsem i tři případy užití hosty, kteří 

stejným způsobem reagují na výpověď dalších hostů). 
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 Četněji než u ostatních identifikovaných typů IRF tento typ reaguje na klesavou intonaci 

(a v případě téměř poloviny moderátorčiných IRF z této kategorie po pronesení následuje turn-

taking). 

 České interpretace IRF s touto funkcí mohou být mj. „aha“, „věřím“, ale už i zmíněné 

„chápu“, které nemusí vždy doslovně vyjadřovat pochopení, ale může být i významově 

vyprázdněným signálem přijetí informace. 

 

5.3 Shrnutí 

V této kapitole jsem navrhla funkční klasifikaci IRF na základě analyzovaných dat. IRF 

se jeví být primárně nositeli určité interpersonální funkce – mohou dávat najevo pozornost, 

podporu (potvrzením či signalizací pochopení) a přijetí informace.  

Některé z nich mohou mít navíc v závislosti na specifické diskurzní situaci i funkci 

strukturovací a signalizovat převzetí slova nebo konec výpovědi. 
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Závěr 

 

V předkládané práci jsem si kladla za cíl představit komplexní a kvantifikovatelnou 

analýzu IRF v konverzační norštině užívané ve specifickém diskurzním vzorci (talk show) a 

navrhnout pro zkoumané výskyty ucelenou funkční klasifikaci, která v dosavadní literatuře 

chybí. 

V první části analýzy (pro výsledky viz kapitolu 3) jsem hodnotila 100 výskytů IRF (50 

realizovaných moderátorkou, 50 jejími hosty) na základě různorodých parametrů, které jsem 

rozdělila do tří skupin: (i) mluvčí a diskurzní situace (kam spadají např. parametry uživatelé 

IRF, pozice účastníků či tón rozhovoru), (ii) jazyková forma (zahrnující mj. parametry jako 

forma IRF, negace předcházející užití IRF, IRF jako reakce na zjišťovací otázku či intonace 

předcházející IRF) a (iii) diskurzní rysy (jako pozice IRF v rámci tematického celku, turn-taking 

následující po IRF, pauzy před a po IRF, typ textu či párové sekvence, v rámci nichž se IRF 

vyskytují). 

Mezi přínosná zjištění patří např. dokázání úzké souvislosti mezi formou °nei 

a gramatickou negací, která IRF předchází; analýza potvrdila předpoklad 

Clarkové & Melcherse (2005 in Thomová 2005), že IRF v zásadě netvoří odpověď na zjišťovací 

otázku; a v neposlední řadě práce přinesla nový náhled na koncept párových sekvencí (mj. 

poukázala na možnou komplexitu replik, které za ně má smysl považovat) a objasnila, jakou 

roli IRF v jejich rámci hrají (v případě moderátorčiných IRF reagují na druhou část párové 

sekvence žádost o informaci – poskytnutí informace, v případě IRF hostů nejčastěji tvoří 

druhou část párové sekvence tvrzení – potvrzení tvrzení, ale tvoří i druhou část dalších párových 

sekvencí, např. oslovení – reakce na oslovení či poděkování – přijetí poděkování). 

V kapitole 4 jsem se detailněji zaměřila na IRF v závislosti na diskurzním rámci talk 

show, jehož vliv se projevuje zejména na tom, že účastníci konverzace zastávají různé role 

(moderátorka vs. hosté), což se odráží i na jejich lingvistickém chování. Rozdíly v užití IRF 

v souvislosti s danými rolemi se projevily mj. u parametru pozice účastníků: hosté na rozdíl od 

moderátorky užívají IRF nejen v pozici pasivní, ale i v pozici aktivního mluvčího; u parametru 

pozice IRF v rámci tématu: moderátorčiny IRF se ve většině případů vyskytují v tematickém 

médiu, zatímco většina IRF hostů probíhá v tematickém intru; či u parametru známost 

informace z hlediska účastníků: moderátorka ingresivně reaguje téměř výhradně na informaci 

pro ni (resp. pro diváky) novou, zatímco hosté reagují ve většině případů na informaci pro ně 

známou. Všechny zmíněné (a další identifikované) rozdíly souvisí se strukturou rozhovoru 
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a funkcí mluvčích v rámci něj – zatímco moderátorka rozhovor posouvá vpřed tím, že o hostovi 

sdílí s diváky informace (pro hosta známé) a klade hostovi otázky (které často tvoří nové téma, 

a tím pádem se vyskytují v tematickém intru), host moderátorkou poskytnuté informace 

průběžně potvrzuje, posléze na její otázky odpovídá (jejich odpovědi obsahují nové informace 

a jejich hlavní část zpravidla tvoří tematické medium), na což zase průběžně reaguje 

moderátorka (v pasivní pozici) a v některých případech na své výpovědi reagují i sami hosté 

(v aktivní pozici). 

 V kapitole 5 jsem pak na základě mechanismů popsaných v kapitole 4 navrhla 

klasifikaci funkcí IRF sestávajících ze dvou kategorií: strukturovací a interpersonální. IRF se 

strukturovací funkcí se zasluhují o strukturaci a organizaci diskurzu, jako signalizace konce 

výpovědi a signalizace převzetí slova. Interpersonální funkce IRF znamená schopnost IRF 

vytvářet a udržovat vazbu mezi mluvčími; z této kategorie jsem identifikovala funkce vyjádření 

pozornosti, podpora informace a přijetí informace. Zatímco interpersonální funkce byla 

identifikována u všech zkoumaných IRF, strukturovací funkci se mi podařilo určit pouze ve 

26 % případů. Na základě provedené analýzy se tedy zdá, že IRF mohou disponovat více 

funkcemi na různých úrovních diskurzu, s tím, že jejich interpersonální funkce je primární, ale 

ve specifických diskurzních situacích mohou disponovat navíc funkcí strukturující. 

 

 V budoucím výzkumu by bylo vhodné zaměřit se na IRF v rámci odlišných diskurzních 

vzorců a ověřit tak závěry plynoucí z této práce. Přínosná by mohla být též aplikace navržené 

metody zkoumání na IRF v jiných jazycích, ve kterých se tento jev užívá. Mnohé z představené 

metodologie se navíc dá aplikovat (příp. adaptovat) na výzkum diskurzních částic jak 

v norštině, tak v dalších jazycích. 
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