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Kamila Malíková se v předložené diplomové práci zabývá pojetím a verbálním vyjádřením 

zdvořilosti v češtině a ve švédštině. V některých aspektech je toto srovnání rozšířené ještě o 

dánštinu, protože jedním ze sekundárních pramenů je diplomová práce na obdobné téma, 

konfrontující češtinu s dánštinou. 

 

V teoretické části, která tvoří více než polovinu diplomové práce, představuje autorka 

výsledky bádání několika předních světových lingvistů. Konstatuje, že výsledky jejich práce 

se navzdory různé terminologii, zaměření a úhlu pohledu v tom podstatném shodují. 

Teoretická část práce je obsáhlá a dokazuje, že diplomantka se v tomto oboru velmi slušně 

orientuje.  Je pojata popisně jako seznámení s problematikou, avšak závěr celé této kapitoly 

vyznívá příliš stručně a obecně. (Navzdory odlišným terminologiím jednotlivých přístupů se 

některé faktory mající vliv na zdvořilost neustále opakují…).  

Druhá kapitola představuje jazykové prostředky k vyjadřování zdvořilosti. Logicky čerpá z 

české odborné literatury a průběžně konfrontuje češtinu s prostředky používanými ve 

švédštině. Přehled těchto prostředků tedy vychází z češtiny a v jednotlivých, zejména 

gramatických kategoriích se konstatuje, že některé prostředky švédština postrádá. Opačný 

případ nenastává, protože žádná švédská teoretická práce na téma zdvořilosti není k dispozici. 

Pod kapitolou Lexikální prostředky jsou pak trochu neorganicky uvedeny podkapitolky o 

strategii a politické korektnosti. Pro lepší výklad by jistě stačilo minimalizační a 

maximalizační strategie jen srozumitelně uvést. 

Třetí, klíčovou kapitolu pak tvoří porovnání vybraných aspektů vyjadřování zdvořilosti 

v češtině a švédštině. Zde se zájem zcela přirozeně soustředil na pronominální oslovení ve 

švédštině, jehož vývoj je alespoň v evropském kontextu mimořádný. Bohužel právě tato 

důležitá kapitola prezentující výjimečný švédský fenomén absence obecně použitelného 

zájmena pro oslovení, a to navzdory celá staletí trvajícím snahám dojít ke společenskému 

konsensu, je zpracována značně chaoticky a nepřehledně. Na konci výkladu o používání I/ni 

je náhle skokem zpátky do 18. století zmínka o použití han/hon. Chybí tu chronologická linie. 

Kromě strukturovaného výkladu historického a společenského vývoje zde postrádám i 

konfrontaci úzu ve společnosti se snahami vědců či obrozenců, která je v práci jen okrajově 

naznačena. Diplomantka např. píše, že nejprosazovanějším návrhem bylo právě zájmeno ni, 

ale není tu ani zmínka o tom, jaké byly ostatní návrhy. Zmatečnost výkladu ještě umocňují 

nedostatky v aktuálním členění větném a neobratné formulace (v 80. letech ni začali 

v nadměrné míře používat mladí lidé – nadměrné?) 

 

Největším přínosem diplomové práce jsou vlastní průzkumy. I tady však diplomantka zůstává 

pouze na úrovni popisu, mnohdy podaném velmi nepřehledně (str. 64, procentuální rozvržení 

přístupu k vykání). Podobně nekonzistentní je (na str. 67) kapitolka o děkování a přijímání 

díků ve švédštině. Poté co diplomantka v jednom odstavci cituje, že ve švédštině jde vlastně o 

oboustranné děkování, tedy dvojí poděkování (přičemž tento citát na rozdíl od většiny 

ostatních není přeložen), v následujícím odstavci dále tento fenomén podtrhuje (Není tedy nic 



neobvyklého na tom, když hovor končí vzájemnou výměnou díků) a v třetím, závěrečném 

odstavci se říká: Často adresát poděkování opětuje. Je to nová informace nebo shrnutí výše 

řečeného? 

 

Obecnou připomínku mám k jazykové úrovni práce. Často se tu vyskytují příliš hovorová 

vyjádření, neobratné formulace (snažení o zavedení, užívání při překládání, více než dvakrát 

větší), diplomantka se dopouští častých prohřešků proti aktuálnímu členění větnému.  

Jako problematický a nepřehledný vidím i způsob citace. Na Austinovu teorii navázal J.R. 

Searle, kterého parafrázuje Kraus (2004, str.26) - což znamená, že autorka čerpala z Krause. 

Nebo na str. 59: (Ahlgren, 1978, str. 73) Podle Ahlgrena (1978, str. 73) stojí… 

Na str. 56: Ahlgren (1978, str. 76) uvádí, že podle Wellandera (1935) – přitom autorka 

v použité literatuře Wellandera uvádí.  

Na str. 18 jsou v kratičké kapitolce uvedeny maximy R. Lakoffové a v textu je třikrát 

v závorce na jedné stránce uvedeno (Chejnová, 2012, str. 36), přičemž stejně jako v mnoha 

dalších příkladech není jasné, přesně k čemu se odkaz vztahuje.  

 

 

Dotazy k obhajobě: 

Str. 8: „Jedním z problémů, který komplikuje odborníkům vytvoření jednotné definice, je 

rozpor mezi zdvořilostí vnímanou komunikanty při běžném hovoru a zdvořilostí, jak ji 

pojímají odborníci.“ – prosím vysvětlit 

Str. 44: Jak vyvozujete ze zjištění, že zatímco Česko se lehce přiklání k maskulinitě, Švédsko 

je extrémně femininní, že toto by se dalo shrnout slovy, že Češi spíše žijí, aby pracovali, 

kdežto Švédové pracují, aby žili. 

 

Diplomovou práci Kamily Malíkové navzdory připomínkám zejména formálního charakteru 

doporučuji pro diplomantčin široký rozhled v sekundární literatuře, solidní propojení 

teoretické a praktické části a přínos ve formě vlastního dotazníkového průzkumu k obhajobě a 

navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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