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Koncepce práce 

Diplomová práce Markéty Vaňkové představuje kvalitativní analýzu diskurzních funkcí 

ingresivních částic (IRF) v konverzační norštině a rozšiřuje tak výzkum, jímž se autorka zabývala 

ve své bakalářské práci. Autorka vychází z dobře osvojených konverzačněanalytických principů 

a zohledňuje i diskurzněanalytické přístupy k diskurzním částicím. Práce je logicky a přehledně 

strukturovaná a jednotlivé části na sebe ústrojně navazují. Autorka dospívá jednak 

k přehodnocení některých dosavadních tvrzení (IRF v norštině nefungují jako odpověďové 

částice po zjišťovacích otázkách), jednak přináší zjištění nová, zejména identifikaci specifických 

funkcí sledovaných částic nebo poznatky o pravděpodobném vlivu žánru a komunikační role 

na užívání IRF a jejich funkci. V oblasti prezentace výsledků a diskuse o nich považuji za 

mimořádně zdařilé kapitoly 4 a 5, jak po stránce výstavbové, tak po stránce formulační. 

Jako relativně nejzávažnější připomínka ke koncepci práce a její realizaci se jeví nedostatečné 

ukotvení poznatků o IRF získaných empirickým výzkumem v teoretickém rámci konstrukční 

gramatiky, které lze na základě názvu práce či podkapitoly 1.3 v teoretické části práce 

očekávat. Jinými slovy, v diplomové práci jako by nebyla kapitola 6. Diskurzní částice jsou 

v konstrukční gramatice relativně zkoumaným jevem, a je sice pravda, že úvahy o provázanosti 

konkrétních gramatických konstrukcí a registru či žánru nejsou zatím četné, ale také by mohly 

být pro tento účel inspirací (srov. např. tematické číslo Constructions and Frames 2/2015 On 

the Interaction of Constructions with Register and Genre editované K. Fischer a K. 

Nikiforidou1). Na jednu stranu je třeba poznamenat, že detailní diskuse teoretických důsledků 

provedeného empirického výzkumu by patrně náležela až na doktorskou úroveň studia (a 

předložená práce i v současné podobě již překračuje obvyklý rozsah diplomových prací), na 

druhou stranu by diplomová práce mohla dospět alespoň k základnímu shrnutí omezení či 

naopak otevřené variace u konkrétních sledovaných rysů IRF, a na základě toho upřesnit, na 

základě jakých (relativně stabilních) parametrů se IRF konvencionalizuje do gramatické 

konstrukce (nebo případně nikoliv). A zároveň by bylo možné tradičním schématem 

konstrukční gramatiky naznačit, jak se liší IRF ve funkci interpersonální, jak ve strukturovací, 

případně v kombinaci. Navrhuji, aby autorka u obhajoby takové zhodnocení doplnila. 

Metodologie a zpracování dat 

Materiál pro empirickou část pochází z norské televizní talk show, vzorek sestává ze 100 

dokladů rovnoměrně rozdělených mezi moderátorku dané show a její hosty, což jednak 

autorce umožňuje materiál rozumně zpracovat a detailně komentovat, jednak porovnat 

užívání IRF účastníky komunikace s různou sociální a komunikační rolí. (Data i anotace  

sledovaných parametrů u jednotlivých dokladů jsou součástí příloh práce.) Autorka postupuje 

logicky, prokazuje zkušenost s tímto typem kvalitativní analýzy konverzačního jazyka a je 
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obezřetná při formulaci závěrů plynoucích z takto realizovaného výzkumu. Níže uvádím 

drobnější připomínky: 

1. Není jasné, co přesně autorka myslí tím, že si kladla za cíl představit kvantifikovatelnou 

analýzu IRF – práce kvantitativní analýzu neobsahuje (vzhledem k počtu dokladů by to 

ani nedávalo smysl), autorka rozumně představuje pouze frekvenční distribuce IRF 

podle sledovaných parametrů (viz kapitola 3). Zvolený systém anotace by při 

zmnohonásobení počtu dokladů budoucí kvantitativní analýzu umožňoval, ale 

nechápala jsem při čtení, proč by toto měl být jeden z primárních cílů diplomové práce, 

který se stručně uvede v abstraktu, úvodu i závěru práce, ale zůstane bez hlubšího 

vysvětlení a komentáře, k čemu přívlastek kvantifikovatelný má odkazovat a proč je 

pro autorku jako výstup kvalitativní práce důležitý. Možná je daný výraz méně 

podstatný a jen opakováním ve významných funkčních úsecích práce získává příliš 

pozornosti, jako čtenáře mě to mátlo a autorka by mohla svou motivaci osvětlit při 

obhajobě. 

2. Dávám ke zvážení, jestli by nebylo vhodnější nazývat jednu ze dvou funkci sledovaných 

částic (strukturovací) strukturační nebo případně strukturující (k poslednímu termínu 

viz i Nový encyklopedický slovník češtiny z r. 2017, s.v. částice, nebo již Mluvnice češtiny 

2. Tvarosloví z r. 1985). Jsem si vědoma toho, že daná terminologie vychází z popisu 

češtiny, ale zároveň je její platnost obecnější a lze ji uplatnit (tam, kde je to vhodné) 

obecně pro odborný lingvistický diskurz v češtině. 

Práce s odbornou literaturou 

Autorka pracuje s dostatečným rozsahem odborné literatury pro naplnění svého výzkumného 

cíle, citace a parafráze používá uvážlivě a odkazuje příkladně. Výše uvedený fakt, že práce se 

oproti očekávání nevyrovnává systematicky s tím, zda je sledovaný jev gramatickou konstrukcí 

ve smyslu konstrukční gramatiky, vede mj. k tomu, že mezi zdroji je méně zastoupena nedávná 

literatura k tomuto tématu. The Oxford Handbook of Construction Grammar má vročení 2013, 

nikoliv 2012. 

Formální úroveň práce 

Práce má velmi dobrou formální  i typografickou úroveň, zejména standardně a přehledným 

způsobem řeší uvádění dokladů z analyzovaných konverzací, autorka v přehledu zdrojů k práci 

uvádí odkazy na pravidla transkripce i doporučené postupy při formátování lingvistických 

textů, jimiž se řídila. Poznámky níže tak mají povahu drobných připomínek. 

V práci se místy objevují překlepy nebo celkem běžné pravopisné chyby, viz např. v abstraktu 

v souvislosti s roli, IRF moderátorky reagují v 98 % případů na informace pro ní nové, pravidla 

transkribování dostupné (s. 92), lingvistickým chováním (s. 88) se myslí jazykové/komunikační 

chování/jednání.  

Jádro abstraktu prezentující výsledky a přínos práce je nezvykle vystavěno, jedná se o odstavec 

s bohatým vnitřním členěním do bodů a četnými vsuvkami a upřesněními v závorkách, takže 

se v něm obtížně orientuje. Ke klíčovým slovům: je otázka, zda je spojení zvuky řeči vhodným 

klíčovým slovem a nemělo by být nahrazeno termínem; v klíčových slovech se obvykle 



neuvádějí dva výrazy (českého a cizího původu) s týmž významem, srov. zpětná vazba a 

feedback v českém seznamu klíčových slov. 

V anglické verzi abstraktu místy chybí predikát nebo je špatně napojena fráze (závěr prvního 

odstavce), případně je užito méně obvyklého nebo nevhodného vyjádření (verbal forms of 

agreement jako označení přitakacích diskurzních částic). 

Celkové hodnocení 

Diplomová práce Markéty Vaňkové splňuje požadavky kladené na diplomové práce a 

doporučuji ji k obhajobě. V případě zdárného průběhu obhajoby navrhuji hodnocení výborně. 
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