
Posudek bakalářské práce Kamily Št'astné: Základní charakteristiky pragmaticky 
orientované lingvistiky 

Cílem bakalářské práce Kamily Št'astné bylo charakterizovat tzv. komunikačně pragmatický 
obrat v lingvistice, usouvztažnit základní směry výzkumu, porovnat různé teoretické 
koncepce a kriticky je posoudit, popsat základní pragmalingvistická témata a následně 

analýzou autentických mluvených projevů ověřit relevanci uvedených poznatků . 
Autorka úvodem charakterizuje komunikačně pragmatický obrat ve filosofii a 

v dalších disciplínách a popisuje podmínky, které vedly k etablování pragmalingvistiky. Poté 
se zabývá základními pragmalingvistickými tématy: teorií řečových aktů, různými verbálními 
strategiemi a neverbální komunikací. Třetí část práce tvoří analýza dvou krátkých 
autentických mluvených projevů, které jsou zapsány v souladu s pravidly uvedenými v práci 
O. Mullerové, J. Hoffmannové a J. Schneiderové: Mluvená čeština v autentických textech 
(1992). V závěrech práce se K. Št'astná vyslovuje k reálnosti použití pragmalingvistických 
poznatků, zejména pravidel tzv. pozitivní komunikace, v komunikační praxi. Bakalářská 

práce obsahuje reprezentativní seznam domácí i zahraniční literatury a je doplněna šesti 
přílohami, z nichž tři jsou převzaty od původních autorů, dvě jsou přepisy zaznamenaných 
dialogů a poslední obsahuje seznam značek použitých v přepisech. 

Je třeba ocenit, že se autorce podařilo velmi ústrojně vybrat podstatné poznatky z dané 
oblasti a porovnat názory různých autorů. Mohli bychom konstatovat, že způsobem 

zpracování a srozumitelností výkladu práce nabývá charakteru příručky, která je úvodem do 
pragmal ingvistiky. 

K. Št'astná většinou odkazuje přímo na autory různých pragmalingvistických 
koncepcí, příkladem je Peirce, Grice, Leech, Birdwhistell,Yule atd., bohužel nečerpá přímo 
z Austina, ale jeho názory přebírá zprostředkovaně, využívá odkazů na práci. M. Hirschové, 
a tak se zbavuje možnosti vlastního hodnocení Austinova přínosu. Je to škoda, nebot' 
Austinova práce je dostupná i v českém překladu. 

Autorka se snaží o zřetelné terminologické vymezení a tam, kde je to zapotřebí, uvádí 
různé termíny do vztahu. To se jí daří např. při vymezení sémiotiky a sémiologie, pragmatiky 
a pragmalingvistiky, transdisciplinarity, interdisciplinarity a multidisciplinarity aj. Pozitivní 
rovněž je, že K. Št'astná řadu poznatků ilustruje příklady, které většinou sama vytváří. 

Z hlediska strategie výkladu celé tematické oblasti bych považovala za vhodné, aby 
kapitola 2.2 Verbální komunikace předcházela kapitole 2.1. Teorie řečových aktů. Popis 
verbální komunikace má obecnější charakter a teorie řečových aktů se často opírá o základní 
poznatky o komunikaci. Poněkud nepřehledně působí dvojí způsob uvádění odkazů na 
literaturu v poznámkách. Někdy je uveden autor a rok vydání práce, jindy celý bibliografický 
údaj. Důvodem byl patrně způsob autorčiny práce s danou literaturou; zřejmě odlišovala 
tituly, jež považovala za vhodné jen uvést, od těch, ze kterých čerpala více. To se promítá i do 
seznamu literatury, do níž prvně zmíněné práce nejsou zahrnuty. Celá práce by působila 
přesvědčivěji, kdyby analyzovaná komunikace byla rozsáhlejší, čehož si však je autorka 
vědoma. 

Práce je psaná velmi kultivovaným jazykem, je stylisticky i stylizačně vytříbená. 
Pravopisné nedostatky se v práci téměř nevyskytují. Pouze musím upozornit, že v textu 
autorka opakovaně chybně uvádí pořadí uvozovek a diakritického znaménka na konci 
citovaného úseku. 

Celkově konstatuji, že předloženým textem J. Št'astná zcela naplnila cíle zadání práce. 
Jedná se o práci kvalitní, která splňuje všechny požadavky, jež jsou na bakalářské práce 
kladené. 
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