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Oponentský posudek diplomové práce Hany Kačerové 

Komunikační strategie v Skácelově korespondenci s Jiřím Friedem 

Diplomová práce Hany Kačerové je příspěvkem ke zkoumání pragmatických aspektů 
epistolárního stylu, jak se projevují v konkrétní korespondenci, specifické tím, že je výrazem 
kontaktu mezi dvěma umělecky orientovanými a literárně činnými osobnostmi. Následuje tak 
práce tohoto typu, jež u nás v poslední době vznikly zejména v souvislosti s edicí 
korespondence Boženy Němcové. 

V teoretické části i v přístupu k materiálu se diplomantka výrazně inspirovala 
především knihou L. Saicové Římalové Komunikační strategie v dopisech Boženy Němcové, 
z niž zásadně vychází v úvodní části - z ní přebírá základní charakteristiky epistolárního stylu 
v parafrázích a citacích z relevantní odborné literatury, ale také např. poznatky o 
komunikačních strategiích, stylizacích subjektů v textu apod. Teoretické partie jsou věnovány 
také rekapitulaci základních problémů pragmatiky, jako jsou konverzační maximy, teorie 
tváře, zdvořilost ajejí exponenty (zejm. na základě prací M. Švehlové a J. Hoffmannové). 

Pro analýzu komunikačních strategií byl zvolen materiál velmi přitažlivý a zároveň 
vhodný svým zaměřením, rozsahem i relativní celistvostí: jde o sedmiletou vzájemnou 
korespondenci J. Skácela a J. Frieda (z let 1982 - 1989) v edici J. OpeHka (NLN 2001). 
Skutečnost, že jde o komunikaci literátů, autorka náležitě zohledňuje, v rovině historické 
kapitolou o tradici českého dopisu (zpracovanou zejm. na základě V ác1avkova Českého 
listáře), v rovině historicko-textologické (v souvislosti s konkrétním materiálem) důsledným 
přihlíženim k Opelíkovým edičním poznámkám, v rovině teoretické pak pokusem o aplikaci 
teorie fikčních světů (Doležel, Walton) v těsné souvislosti s aluzí (Homoláč). Propojuje se zde 
tedy obojí složka studijního oboru český jazyk a literatura a to je jistě sympatické. 

S odbornou literaturou k tématu se diplomantka vyrovnává velmi dovedně, snad lze 
mít pouze drobnou výhradu k tomu, že citace a parafráze mnohde převažují nad autorským 
textem. Těžiště spočívá v práci s materiálem, v jeho interpretaci - která je s ovšem 
s teoretickými a metodologickými východisky dobře provázána. (Diplomantka se poměrně 
důsledně drží zvolené odborné literatury, nemá důvody ani potřebu s ní - až na výjimky -
polemizovat.) 

Práce je kompozičně logicky vystavěna, vychází čtenáři vstříc jasně vedenou linií 
výkladu i důsledným dodržováním pravidel odborného stylu. To jde ruku v ruce s ujasněným 
zamerem, včetně faktu, že autorka včleňuje do pragmatické analýzy dopisů 

"Literárněteoretické intermezzo" o fikčních světech (s. 47). 
Připomínky, resp. otázky k problémům, které mě v práci nejvíce zaujaly: 
11 O světě "Z" a světě "K" (zobrazovaném a konstruovaném) bych vynášela soudy 

poněkud opatrněji (to se ovšem týká celé této teorie, z níž autorka vychází), zejména 
v souvislosti s korespondencí (ale např. i s deníkovou literaturou), kde máme co do činění 
alespoň s jistou mírou autentičnosti. (Míra stylizace a autentičnosti je ovšem vždy problém.) 

Je opravdu otázkou, co se v textu Skácelova dopisu (a při jeho recepci) děje díky citaci 
Holanových veršů "Nevím, kdo bohům prádlo pere,! však špínu z něho pijem my" 
v souvislosti s konstatováním o "potměšilosti" boha a zánětu žil paní Honzíkové. Podle 
autorky se tu utváří fikční svět, v němž platí, že události ve světě aktuálním ,Jsou totéž jako 
svět za verši básníka Holana". Podobně i citátem z Eliota o tom, že "duben je nejkrutější 
měsíc" (atd.), položeným do sousedství zprávy o autorově "tvrdošíjné" jarní chřipce, podle 
diplomantky překračuje pisatel dopisu "práh do fikčního světa". (Partie o aluzi jako "vstupu" 
do fikčního světa vytvořeného v literárním díle ovšem autorka začíná jasnějším příkladem o 
Mannově Kouzelném vrchu, do jehož reálií se Skácel textem dopisu včleňuje jakožto pacient 



plicního sanatoria; potkává tam např. románové postavy apod., epika je však možná poněkud 
jiným případem, viz s. 51). Diplomantka mluví jasně, perspektiva by se však dala otočit. 

Spíš se tu má možná - díky připomínce jistého literárního díla a jeho vtažení do 
sémantické struktury textu - naopak ukázat, že tento náš svět, "reálný", "aktuální", má 
opravdu dimenze světa, jejž jsme dosud pokládali za svět "fikční", existující pouze v jakési 
básni či románě: jeho potenciál však najednou aktualizuje náš svět, ukazuje v novém světle 
jeho povahu. Přitakává se tak vlastně "reálnosti" onoho "fikčního" světa, resp. tomu, že naše 
životy se odehrávají v jeho dimenzích, s jeho zákonitostmi. - Kdo tu však může být 
"garantem" "fikčnosti", anebo naopak "reálnosti" světa, k němuž se v dopise odkazuje (s. 
54)? Jde o otázku světonázorovou ("čtenář je takový, že tomu - fikčně - věří", s. 54). 

2/ Podle Anny Wierzbické nejsou např. teorie maxim, zdvořilostní principy apod. 
univerzálně platné, jsou založeny podstatně etnocentricky, omezené na angloamerický svět, a 
např. ve slovanském kontextu se komunikuje jinak. Zajímalo by mě, co si o tom myslí 
diplomantka a zdají metodologické nástroje lingvistické pragmatiky bezezbytku vyhovovaly. 

3/ Dále: Všechno v textu dopisů (a v komunikaci vůbec) nemusí být jen realizací 
zdvořilostních rituálů, konverzačních maxim, pragmatických principů, taktik a strategií, 
(sebe)stylizací apod. Při četbě těchto dopisů mě intenzivně napadá (a jistě to napadalo i 
diplomantku), zda a nakolik může jít někdy ze strany 1. Frieda např. přece jen o opravdové 
sebepodceňovaní, o touhu svěřit se se svými obavami z vlastní nedostatečnosti apod. či ze 
strany 1. Skácela o opravdovou starost o zdraví přítele, opravdový zájem o to, co napsal, 
opravdovou potřebu věnovat pozornost jeho práci apod., nikoli primárně a (sebe)stylizace, 
taktiky a maximy. 

K drobným nedostatkům práce patří odkazy k odborné literatuře neuvedené 
v seznamu (Jurman, 2001, Brown - Gilman, 1960 - obojí na s. 42), uvádění pramenné 
literatury společně s literaturou odbornou, nepříliš četné překlepy a interpunkční nedostatky 
(v normě), několik nedostatků formulačních (s. 47, 57, 58, 61). V zásadě je však jazykově
stylová i grafická úroveň práce velmi slušná. 

Práce je zajímavá, jistě splňuje požadavky kladené na diplomové práce, doporučuji ji 
tedy ráda k obhajobě. Navrhované hodnocení: výborně /' 
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