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Diplomová práce lvy Vokurkové srovnává strategie vyjadřování zdvořilosti rodilými 
mluvčími angličtiny a českými studenty angličtiny. Cílem práce je poukázat na rozdíly ve 
volbě prostředků při vyjadřování FT As iface threatening acts) a komentovat a vysvětlit 
důsledky odlišností, zejména z hlediska jejich možné nezdvořilosti a neadekvátnosti. 

Práce je založena na aplikaci teorie zdvořilosti, která (podle Brownové a Levinsona či 
Leeche, str. 22) není chápána ve úzce ve smyslu společenských konvencí, nýbrž primárně 
jako projev principu kooperace iface work). O nezdvořilosti se pak mluví v případech, kdy 
strategie zvolená mluvčím není v souladu s danými kulturními normami či jejich hierarchií. 
Úvodní teoretická část práce (Kapitola 2) je velmi obsažná a přehledná. Z této části, a rovněž 
během rozboru i ve zbytku práce, je zjevná důkladná obeznámenost s teoretickou literaturou, 
což je patrné i z rozsáhlé bibliografie (chybí v ní však několikrát citovaný Longman 
Dictionary oj English Language and Culture, Mathesius 1982 ze str. 40 či Tannenová 1986 
ze str. 1). 

Empirická složka práce vychází ze srovnání vyžádaných písemných simulací osmi 
rozdílných mluvních aktů (pozdrav, žádost, žádost o pomoc, rada, omluva a její přijetí, 
nabídka, její přijetí a odmítnutí, nabídka pomoci, poděkování a odmítnutí) skupinou dvaceti 
rodilých a dvaceti nerodilých mluvčí. Autorka si je vědoma omezení této metody (psaný 
jazyk, nepřirozené prostředí, atd.), která se však pro potřeby práce se ukázala jako dostačující, 
neboť se soustředí na stereotypizované prostředky. Pro krospragmatické studie je sběr 
materiálu obecně obtížný (viz též str. 34). Poznámky k metodologii: v práci se neuvádí, jak 
byl vzorek vybrán- dotazník byl rozdán 45 studentům, použito však jen 20 (pozn. 7 na str. 
36). Další námitkou proti zvolenému vzorku snad může být věk českých respondentů, kdy 
sociopragmatické kompetence šestnáctiletých studentů mohou být kolísavé, v porovnání se 
zahraničními čtyřiadvacetiletými (vztah k okolí v pubertě; takt, resp. strategie a empatie, 
souvisí s vyspělostí (maturity». 

Vlastní srovnání odpovědí analyzuje každý mluvní akt z hlediska prostředků, které 
užívají rodilí mluvčí, a prostředků, které užívají studenti angličtiny. Ve všech případech je 
diskrepance výrazná - počínaje volbou pozdravu a oslovení, používání please, užívání 
gramatické osoby a odpovídajícího slovesa (Can I have the bil!, please. x I would like to 
pay.), atd. Autorka pečlivě popisuje všechny situace z hlediska typu zdvořilosti (PP, NP). 
Analýza vztahu prostředků a strategie a jejich interpretace je bezesporu nejsilnější stránkou 
práce. V tomto přístupu se uplatňují poznatky o různých hierarchiích hodnot a kulturních 
scénářů/skriptů (dle Wierzbické), které se zdají být hlavním faktorem různé volby strategií, 
(např. důraznější pobízení k jídlu ve středo/východoevropských kulturách vede k delším 
replikám při odmítnutí u nerodilých mluvčí i angličtině), understatement vs. overstatement, 
zdůrazňování vlastních zásluh, ,příliš práce' jako výmluva vs headache a tiredness, atd. 
Dalším faktorem je nedostatečná znalost jazykových prostředků (kvantifikátory, 
počitatelnost), resp. transfer v případě nerodilých mluvčí. V této souvislosti lze poukázat na 
fakt, že u českých studentů byly otázky v dotazníku formulovány česky, což mohlo zesílit 
negativní transfer, viz str. 37. Důležitým krokem analýzy je také porovnání pořadí 
jednotlivých částí repliky, tj. její lineární sémantická struktura (odmítnutí, poděkování, atp. 



např. na str. 67). Srovnání také podtrhuje význam studia adverbií/částic (there - str. 70 či 
perhaps - str. 56). 

Jakkoliv je práce soustředěna na kvalitativní analýzu, pracuje do značné míry i 
s kvantitativními údaji. V této souvislosti by prezentaci výsledků velmi prospělo, kdyby pro 
každý mluvní akt byl (např. v příloze) k dispozici souhrnný přehled odpovědí. Vyhledávání 
jednotlivých odpovědí ze čtyřiceti dotazníků je pracné a nepřehledné (např. na str. 63: "The 
imperatives (seven times) ... were quite forceful." bez jediného uvedeného příkladu znamená, 
že je třeba složitě procházet přílohu. Bez uvedeného přehledu je také obtížné se orientovat v 
některých tvrzeních, jako např. na str. 67 "NNs ... gave reasons for the denial, which never 
happened in NS data.", avšak tabulka na str. 66 uvádí u NS "reason" devatenáct výskytů). 

Poznámky k jednotlivostem: 
- Co se míní spojením extra polite na str. 69 - odpovídající strategie nebo tautologie, jako u 
příkladů na str. 67? 
- Tabulky nejsou očíslovány 
- interpunkce po vztažném that (thefact, that ... str. 37, či a ... means in NSs ... , that str. 59) 
- citace (Hickey 2005) je (Hickey and Stewart 2005) 
- závěr je spíše resumé 

Přes uvedené připomínky je třeba zdůraznit, že práce lvy Vokurkové je velmi přínosná 
právě z metodologického hlediska, neboť na relativně jednoduše získaném materiálu 
přesvědčivě demonstruje rozměry problémů a otázek, které jsou předmětem kroskulturních 
pragmatických srovnání. Ukazuje, že pragmatická kompetence je i přes ,jazykovou' 
(gramatickou) znalost pro studenty obtížně zvládnutelná i proto, že je hluboce zakořeněná 
v rozdílných hierarchiích hodnot jednotlivých kultur. Práce lvy Vokurkové je cenná zejména 
detailním rozborem zdrojů užití rozdílných strategií (sebeprezentace, vliv společenského 
zřízení, osobnostní nezralost, bez ohledu na gramatické či lexikální chyby). Právě detailní 
srovnání motivace (payoffs) různého jazykového ztvárnění mluvních aktů je využitelné pro 
výuku jazyku - komunikativní metoda (Headway) je na komunikativní kompetenci zaměřena, 
nicméně, jak naznačuje předložená studie, bez vědomého kontrastu se strategiemi užívanými 
v mateřském jazyce není zcela efektivní. 
Práce je napsána čtivě, dobrou angličtinou. 

Závěr: Studie lvy Vokurkové splňuje kritéria kladená na diplomové práce. K obhajobě ji 
doporučuji a předběžně hodnotím známkou výborně či velmi dobře. 
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