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VYJÁDŘENÍ ŠKOLITELE K DIPLOMOVÉ PRÁCI 
 
 

Diskurzní částice jako gramatické konstrukce: 
případ ingresivně realizovaných forem v konverzační norštině 

 
Bc. Markéta Vaňková 

 
 
Předložená práce je prvním systematicky uchopeným pokusem o ucelenou funkční klasifikaci 
ingresivních forem (IRF), a to na příkladu norštiny. Jde o areálový jev skandinávské oblasti (v 
důsledku kontaktních situací zaznamenaný i mimo baltskou oblast) a výrazný prvek 
konverzačního jazyka. Jako takový sice přitahuje pozornost, ale zároveň představuje 
nesnadno uchopitelný jazykový prostředek; to je dáno jak jeho neobvyklou a ne vždy dobře 
zachytitelnou fonetickou podobou, tak jeho polyfunkčností, typickou pro podobné 
konverzační prvky. Autorka navazuje na prvotní sondy do vlastností IRF představené v její 
bakalářské práci, ze které vyplynula jednoznačná nutnost většího soustředění na funkční 
analýzu těchto forem v konverzačním proudu než na jejich fonetické rysy. Tato diplomová 
práce je tedy dobrým příkladem navazujícího zkoumání na základě předběžných zjištění a 
nezodpovězených otázek. 
 
Jde primárně o deskriptivní studii, jež je ale podložena relevantními teoretickými pojmy a 
ukotvena ve standardních konverzačněanalytických a diskurzních přístupech. Hlavním cílem 
je jemná funkční analýza užívání IRF v jednom konkrétním typu diskurzu (talk show), která 
bere v úvahu výsledky dílčích studií IRF, výrazně rozšiřuje jejich analytický záběr, mnohde 
přináší nová zjištění nebo přímo vyvrací některá dosavadní tvrzení. Autorkou navržený 
postup a její závěry rozhodně mají potenciál pro další zkoumání IRF jak v jiných jazycích, tak 
i v jiných diskurzních formátech, ve kterých se tyto formy vyskytují. Zásadním přínosem 
práce je systematický přístup a zřetelná snaha o  srovnávání srovnatelného: autorka pečlivě 
hledá systematické vztahy (příbuznosti i odlišnosti) v užívání IRF jakožto nenahodilého 
diskurzního jevu, o němž mluvčí norštiny musí mít definovatelnou znalost, a ve výsledku 
přesvědčivě dokazuje, že skutečně nejde o náhodné výskyty nesouvisejících realizací, ale o 
systémový jev. V tomto ohledu je také třeba vyzdvihnout snahu o využití pojmu „diskurzní 
rámec“ a IRF konceptualizovat jako výrazný signál rámce talk show. Ve výsledku autorka 
svůj výzkumný cíl splnila: podařilo se jí přesvědčivě idenitfikovat funkční spektrum IRF 
v norštině, přičemž v řadě ohledů jde její analýza za hranice dosavadního poznání těchto 
forem a jejich užívání. 
 
Práce je rozčleněna do šesti kapitol nestejného rozsahu. Nejprve (1. kapitola) autorka podává 
kritickou reflexi dostupné literatury k IRF jako specifickému skandinávskému jevu a 
představuje teoretická východiska své práce, který vychází jednak z různých přístupů 
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k diskurzním, resp. pragmatickým částicím a jednak z pojmu diskurzní rámec z kontextu 
výzkumu interpretačních rámců a gramatických konstrukcí. Následuje podrobný popis 
materiálu (2. kapitola), způsobu sestavení vzorku a přehled klasifikačních parametrů se 
zdůvodněním pro jejich výběr. Další dvě kapitoly jsou pak těžištěm celé práce. Podrobná 
frekvenční analýza všech zvolených parametrů (3. kapitola) mapuje jejich distribuci a zárovň 
podává podrobnou a promyšlenou interpetaci jednotlivých pozorování, včetně kritického 
komentáře k závěrům, tvrzením či hypotézám v existující literatuře. Obě tyto kapitoly jsou 
bohatě doplněny dobře volenými ilustrativními příklady, které čtenáři značně usnadňují 
orientaci. Dále pak autorka vztahuje frekvenční distribuci k diskurznímu rámci talk show (4. 
kapitola) a směřuje tím k filtrování jednotlivých pozorování vzhledem k jejich relativní 
význačnosti pro daný rámec a také v jejich vzájemném vztahu uvnitř rámce. V poslední 
analytické kapitole  (5. kapitola) se autorka vrací k teoretické otázce potenciálního rozlišování 
mezi diskurzními a pragmatickými částicemi a dochází k závěru, že IRF v daném materiálu 
lze klasifikovat jako primárně prgamatické částice, které pomáhají udržovat komunikační 
kanál mezi mluvčími, ale které se v určitých kontextech mohou podílet i na strukturování 
dialogu. Stručná závěrečná kapitola shrnuje výsledky práce a zároveň naznačuje možné další 
směřování souvisejícího výzkumu. 
 
Předložená práce je přínosná v řadě zjištěných a pečlivě okomentovaných detailů. Zvláště 
bych zmínila několik následujících bodů. Přesvědčivě vyvrací dosavadní doměnku, že IRF je 
odpovědí na zjišťovací otázky nebo že signalizuje ukončenost repliky. Zajímavý a pro další 
teoretický výzkum podstatný je pokus o odstíněnější typologii diskurzního „tónu“ a smysl pro 
jemný detail se ukazuje i v analýze používání negativní formy IRS v kontextu přitakávání. 
Relevantní je rovněž podrobná analýza tzv. párových sekvencí, kde autorka poskytuje důkazy, 
že dosavadní definice nemusí být dostačující, a nabízí sofistikovanější přístup, který by bral 
v úvahu rozložení takových sekvencí na více než jen dvě bezprostřední repliky. V neposlední 
řadě je třeba ocenit i velké množství mravenčí práce, kterou autorka musela vynaložit na 
přepis svého materiálu a získání pečlivě sestaveného vzorku. Vytvořila tím korpus, se kterým 
bude možné dále pracovat, a to nejen v kontextu IRF. 
 
To ovšem neznamená, že nezůstávají některé nezodpovězené otázky nebo nedotažené závěry. 
Minimálně k následujícím dvěma by bylo dobré se při obhajobě vyjádřit: 

- U parametru Téma (s. 53) se autorka omezuje na stručně zmíněný předpoklad, ale 
přitom se tu nabízí možnost propojení i s dalšími parametry: s detailní typologií „tónu“ 
rozhovoru a nejspíš i k „typu textu“. Nedají se tyto tři perspektivy uvést do 
vzájemných souvislostí? Jde o oblast, kde se různé přístupy dost různí a předložená 
analýza má potenciál přinést komplexnější pohled na základě dobře zvládnutého 
materiálu. 

- V kap. 4 autorka sice usiluje o organizaci rysů, které lze identifikovat jako součást 
diskurzního rámce (ve smyslu Östmanova pojmu discourse pattern), ale chybí mi tu 
souhrnný popis daného rámce, čímž také je název práce poněkud zavádějící: nejde tu o 
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vpravdě konstrukční zhodnocení, které zůstává pouze implicitně v pozadí. 
Přinejmenším se nabízí otázka, které z uvedených rysů jsou pro tento rámec definiční, 
které naopak mohou, ale nemusí být přítomny, nebo jsou-li uvedené rysy nějak 
hierarchicky uspořádané. Jinými slovy, musíme se ptát, v čem předložená analýza 
identifikuje IRF jako gramatickou konstrukci. 

 
Celkově v práci oceňuji přemýšlivý přístup a opatrnost v interpretacích: autorka se nenechá 
svést k ukvapeným širokým závěrům tam, kde jsou možné různé interpretace nebo kde k tomu 
objem dat nedává pevný základ, a naopak nabízí pečlivou argumentaci pro vlastní hodnocení. 
Práce je přehledně členěna, psaná kultivovaným odborným jazykem (několik málo překlepů 
je možné přehlédnout) a je opatřena bibliografií, která svým rozsahem i volbou jednotlivých 
položek odpovídá požadavům kladeným na diplomový výzkum. Autorka rozhodně prokázala 
předpoklad pro samostatnou výzkumnou práci na magisterské úrovni, navíc při zpracování 
tématu, které takto komplexně zatím nikde zpracováno není. Navrhuji proto i přes některé 
nedotaženosti hodnocení „výborně“. 
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