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Posudek školitele 

Diplomová práce se zabývá kroskulturální pragmatickou tematikou, tedy oblastí, která je u nás 
poměrně zřídka zkoumána, tím méně na úrovni diplomových prací. Netf'eba zdúrazi'lovaL že jde o 
problematiku náročnou, která vyžadovala zorientovat se ve velmi spletitých otázkách zdvoÍ"i1osti a 
rúzných přístupú k ní, zvolit vhodný teoretický' rámec. metodiku. materiál atd. O tu cennč,jší je Cakt. 
diplomandka si téma zvolila sama a sama si také vyhledala ,1 zpracovala veškerou literaturu. Covíc. 
cel)! projekt také zcela samostatně koncipovala, včetně strategie sběru a výběru dat a respondentú. 
sestavení dotazníkú, jejich zpracování a analýzy. Přitom je nutno říci. že spolupráce s ní byla velmi 
příjemná, připomínky školitele brala velmi svědomitě v potaz a pokud \' práci zústaly koncepční 
nedostatky, spadají na vrub školitele. 

Při volbě tématu byla autorka inspirována svou zkušeností ze své pedagogické praxe a 
zárovei'l plně využila možnosti a poznatky ze své zahraniční stáže. Ačkoli základní teze prúcc -
projev nerodilých mluvčích múže díky nedostatečné pragmatické kompetenci v cizím jazyce 
púsobit nezdvořile - je vcelku jednoduchá. její ovčl"ení jednoduché nebylo. Po podrobném 
prozkoumání literatury o zdvořilosti (a nezdvořilosti), si pro s\'oji studii z\'olilajako teoretický' 
rámec strategie ,,face-managementu" Brownové a Levinsona a definovala ,.unintended 
impoliteness" jako "dissonance due to cultural differences in interaction and/ol' due to lacking 
pragmatic competence (socio-pragmatic knowledge), definable as absence or mis use of(English) 
po1iteness strategies as stated by Leech and Brown and Levinson". 

Po počátečním experimentování s počtem osob a rozsahem dotazníku zúžila púvodně příliš 
široký záběr na 20 českých respondentú (gymnazistú ve věku 16-18 let) a 20 anglick)ich rodil)'ch 
mluvčích (ve věku 20-24 let), kterým předložila dotazník zjišťující vcrbální reakce na 8 (rcsp. 1 ~) 
rúzných situací z běžného života (někdo vás zve na kávu, vám se ale nechce. a pťoto řeknete: ... ). 
Podrobný a zasvěcený rozbor bohatého materiálu představuje bezmála polovinu textu celé 
diplomové práce (42 stran). Konfrontace odpovědí českých Cl anglických mluvčích odhalila opačné 
tendence v užívání strategií pozitivní a negativní zdvořilosti nebo alespoií. v míře. v jaké jsou 
v jednom či druhém jazyce užívány. Zejména nedostatek ohledu na ,.negative ťace" (z hlediska 
anglosaské kultury klíčový aspekt) byl hlavním zdrojem "nezdvořilosti" český/ch mluvčích. 
Autorčiny závěry se jeví jako velmi přesvědčivé a také doporučení z nich vypl)'\'aj ící pro 
cizojazyčnou výuku jsou nepochybně validní a cenná. 

Celkově se mi práce jeví jako vyvážená jak v části teoretické (1 \')'Zkumné. tak i navzújem. 
Pokud bych měl textu něco vytknout, byla by to finální úprava a některé technické detaily. PÍ'eci jen 
nezkušenost v rozvržení práce se projevila v nadhodnocení množství potr'ebného mateťiálu a dalších 
krocích, což v závěru neposkytlo příliš času pro konečnou redakci textu. Neškodilo by přečíst ho 
ještě jednou s odstupem a doladit a doopravit detaily (týká se i jinak velmi případného citátu 
Tannenové v samotném úvodu). Technické připomínky se týkají těchto tří komponent práce: 

seznam zkťatek (Abbťeviations) - měly být umístěny za obsah (a uvedeny v n0m): zkrdtky NNs a 
NSs měly být v singuláru (standardní citačnÍ. kanonická 1'oťma. navíc se i v této podobě vyskytují 
v textu; SL = L2 mělo být ťozepsáno zvlášť SL. L2 ; R - nedává takto smysl. spíše R (Ranking 
of) Imposition ' 

Bibliography - nestandardní zpúsob citace (bez uvedení nakladatele. resp. až na výjimky); Huang -
vťočení v textu (strA, 5) je 2005, v bibliogťafii 2006, bohužel ani zde se autorka netrefila. 
vítězem je r. 2007 (Oxford University Press) 



Appendix - chybí název a popis jednotlivých příloh 

Některé dílčí připomínky: 
_ 2 (ajinde): Anglo(s) - jako samostatné slovo (adj, sb) je očividně termín. který užívá Wierzbicka 

(str. 14 dole), fakt je, že v běžném jazyce je toto slovo velmi neobvyklé (vyskytuje se pouze jako 
combining form v Anglo-American atd.) 

- 3, 12 (ajinde), 1. odstavec: na konci citace ve formě samostatného odstavce zústaly uvozovky. 

- K: J.L. Meys > Mey 
- 7: Sas> SAs 
- 9, 29 (ajinde): leťs (hovorové) > let us 
- 10: expressions are not subjects of free choice > subject to 
- ll: S.P. Corder - chybí vročení (1982) 
_ 15: vyčíslovat možnosti vyjádření obligace v jazycích múže být ošidné tím spíš. že hranice mezi 

"gramatickými" a lexikálními prostředky je leckdy nezřetelná; neřekl bych, že v češtině máme jen 
dva zpúsoby (muset, mít), co např. měl by, mít (za) povinnost, být povinovón. b):'f povinnosfí, slu.~ef 
se, očekávat se od (že),je služné, je žádoucí atd. 

- 21: From pragmalingusitic point of viev,,' > From a ... 
- 25: is already since the early 1980's> vynechat already (čechizmus) 
- 28: (Hickey) > (Hickey and Stwart, 2005) 
- 29: Válková (20004) > 2004; on smaller scale > on a smaller scale; hlavně ale v poznámce od 
čarou chybí bibliografický údaj, tj. vročení a příslušná reference v Bibliografii (Blum-Kulka a 
spol.) 

- 35: to asses > assess 
- 36: footnote 8 se objevuje na další stránce 
- 44: strategy 7, strategy 1 atd. - jinde v textu užíváno strategy no. I -- bylo by vhodn~ s,iťdnotit. 

navíc no. se standardně píše s velkým písmenem (No. 1) 
- 82: to posses > possess 
- 84: Lacking linguistic skills make L2 speakers focus > spíše jen zajímavost, osobně bych jako 
podmět vnímal Lacking ... makes 

Stojí také za zdúraznění, že práce je psána velice dobrou angličtinou. autorka mó schopnost 
výstižně formulovat dosti komplikované otázky v teoretickém úvodu i poměrně složitou 
argumentaci v rámci prezentace a rozboru shromážděných odpovědí rcspondentú. 

Závěr: Mám za to, že studie Ivy Vokurkové je velmi přínosná z hlediska teoretického i 
praktického a že v tomto ohledu přesahuje běžnou úroveň diplomov}'ch prací. Domnívám se také, 
že by si zasloužila opublikovat časopisecky. Z těchto dúvodú plně doporučuji její práci k obhajobě. 

V Praze dne 9.9. 2009 prof PhD, r. AI~e-Kl 'gr 
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