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Ironie v češtině a její vnímání 

Diplomantka v předložené práci rozvíjí výsledky své předchozí odborné činnosti v rámci 
výzkumného záměru, který ve spolupráci s univerzitou v Torontě vedla dr. Eva Filippová. 
Výzkum se zaměřoval na recepci ironie u kanadských a českých dětí (v širším kontextu 
sociální kognice a komunikace) a na vývoj této recepce v rámci osvojování řeči. Ukázalo se, 
že české děti vnímají ironii o něco dříve než děti kanadské. 

V diplomové práci autorka ukazuje ironii v širším kontextu, vymezuje ji z hlediska její 
povahy, forem, uvažuje o jejích signálech a o pragmatických faktorech, které její výskyt 
v komunikaci provázejí. Vychází z nebohaté, ale relevantní odborné literatury české (Nekula, 
Trost), ale hlavně z anglicky psané literatury - jak zaměřené přímo na ironii, tak šíře na 
pragmatické aspekty komunikace, na ironii ve vztahu ke kooperačnímu principu, k principům 
zdvořilosti apod. Těžiště práce ovšem spočívá ve výzkumu, orientujícím se v intencích 
předchozího zkoumání tentokrát na skupinu dospívajících a na skupinu dospělých (předtím 
se, jak bylo řečeno výše, diplomantka podílela na výzkumu zaměřeném na skupiny pěti-, 
sedmi- a devítiletých dětí). Autorka pro tyto účely vytvořila (modifikujíc materiál anglický, 
ukotvený do jiné reality, než je realita česká) poměrně obsáhlé dotazníky. 

Zkoumání ironie stojí v našem českém kontextu v pozadí - ať už jde o její teoretické 
uchopení, tak co se týče výzkumů jejího používání, vnímání a hodnocení (navíc v perspektivě 
ontogenetické). Diplomantka tedy vycházela především z angloamerické literatury a podle 
mého názoru se úplně nevyhnula problémům s mezikulturními rozdíly v komunikaci a obrazu 
světa Gež ovšem sama zmiňuje a je si jich vědoma jako podstatných), ani s rozdílnostmi 
v teoretické reflexi ironie a příbuzných konceptů. 

Možná by bylo užitečné podrobit výzkumu nejprve právě tyto hlubší předpoklady 
kulturně zakotveného vnímání ironie - a zjistit, co vlastně Češi za ironii pokládají, jak ji 
hodnotí - v pozitivním i negativním smyslu, co je pro ně "prototypově ironické" (i co do 
signálů ironie) apod. Snad by nebylo na škodu zohlednit přitom nejen slovníkové významy 
lexémů ironie, ironický, ironizovat (někoho/ něco) včetně jejich konotací - zeptat se, co to 
znamená "podotkl ironicky", "s ironií v hlase" apod., ale vytvořit, třeba i za spolupráce 
respondentů, scénáře typických komunikačních situací, kde se ironie uplatňuje. (Rozhodně si 
nemyslím, že by to v českém kontextu byla komunikace s dítětem.) Také bych zprvu 
neomezovala zkoumání ironie (aby se lépe ukázala její povaha z perspektivy českého 

mluvčího) pouze na projevy mluvené a pouze na projevy z nejběžnější komunikace (i když 
s ohledem na dětského respondenta to v případě diplomantčina výzkumu mělo svůj důvod). 
Typičtější je ironie např. v pracovních či intelektuálních debatách, při zkouškách či 

konkursech, v konverzačním stylu, z psaných komunikátů třeba v umělecké kritice, 
v politických komentářích a v publicistickém stylu vůbec, ve stylu uměleckém (Havlíček, 
Vaculík). Ironie je tu vždy spojena s hodnocením, s kritikou, bývá projevem intelektuální 
převahy produktora, pro okolí může být vtipná a zábavná, ale pro objekt hodnocení - pokud je 
tímto objektem sám recipient - je velmi nepřijemná, bolestná, ponižující (srov. ze SSJČ: 
ironický - "posměšný, výsměšný, uštěpačný, jízlivý", srov. též bodavá, kousavá, trpká, 
sžíravá, krvavá ironie - tamtéž). Vím, je to zcela jiná perspektiva, než jakou volila 
diplomantka, ale snad pomáhá ukázat, jak chápou ironii čeští mluvčí, a osvětluje či dokresluje 
jejich odpovědi v dotaznících. 

Totéž se ukazuje i v české teoretické reflexi ironie. Autorka upozorňuje, že Trost 
"zohledňuje pouze ironii negativní" (s. 27); angloameričtí autoři uvažují o ironii negativní i 
pozitivní. Ve shodě s jejich názory diplomantka formuluje svůj dotazník. Např.: chlapec dá 
několik gólů a po zápase je mu řečeno: "Ty seš teda hro znej hráč!" nebo "Ty seš snad novej 



Ronaldo!" V českém kontextu - myslím - se prvního typu "pochvaly" nepoužívá vůbec nebo 
jen okrajově a druhý není chápán jako ironie, což ukazují i reakce dospělých účastníků 
výzkumu. (Souzní to pro mě s přesvědčením Anny Wierzbické o tom, že americké teorie 
spojené s pragmatikou (maximy apod.) se se samozřejmostí vydávají za univerzálně platné, 
jsou však silně etnocentrické, a kdyby byl Grice slovanského původu, vše by vypadalo jinak.) 

Některé další připomínky: 

• Zdá se mi, že diplomantka nerozlišuje signály "neverbální" a "paralingvální" (navíc tu 
uvádí "paralingvistické", což má slovotvorně vzato jiný význam); vyplývá to z formulací na s. 
35 v subkapitolce Neverbální signály. Prosím, aby při obhajobě tento dosti podstatný rozdíl 
právě v souvislostí s ironií vyložila . 

• Nacházíme zde některé formulační nedostatky, za nejzávažnější bych pokládala ten, který 
by mohl vést k nejasnosti co do základního úkolu práce: když se zde píše - srov. už v anotaci 
- o tom, že "Češi vnímají ironii jako výrazně negativnější než Kanaďané": to znamená 
"negativnější jev" (sám o sobě), anebo snad výrazně "negativněji" (pokud je použita aktuálně, 
zejm. vůči nim apod.)? - Neobratnosti se vyskytují občas v parafrázích anglických odborných 
textů (např. název "Učení se odhadnout mysl mluvčího", s. 49, aj.), "sociálně-komunikativní 
aspekty" by bylo snad lepší uvádět jako "sociálně-komunikační". Vyskytují se zde občas i 
nedostatky interpunkční a pravopisné - s. 59, s. 60, ... , ale v míře, kterou snad můžeme 
tolerovat. Klady této práce rozhodně převažují nad těmito drobnými nedostatky. 

Diplomantka si zvolila obtížné téma a musela se během práce potýkat s řadou 
problémů (jimž by se výběrem standardního diplomního úkolu nebo méně zodpovědným 
přístupem jistě byla mohla vylmout). Také se vystavila riziku, že mnohé prostě není v jejích 
silách (v rámci jedné diplomové práce) vyřešit. To, co práce ukázala, je však velmi cenné. 
Kromě toho, co je důležité z hlediska jazykové pragmatiky (a rozvoje pragmatických 
dovedností během ontogeneze), je to - domnívám se - zejména fakt nezanedbatelných 
mezikulturních rozdílů v chápání ironie a jevů příbuzných - a tudíž nutnost tyto rozdíly 
nejprve uchopit a popsat: zřejmě ještě dříve, než přistoupíme k jakýmkoli srovnávacím 
výzkumům. Jen tak bude možné přesně stanovit, co vlastně chceme srovnávat a kde hledat 
společný jmenovatel takové mezikulturní sondy. Mohl by to být tedy úkol do budoucna, ať už 
pro diplomantku, nebo pro někoho jiného. 

Práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce. Doporučuji ji tedy velmi ráda 
k obhajobě. 
Navrhované hodnocení: výborně až velmi dobře, podle výsledků obhajoby. 
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