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Kamila Malíková se ve své diplomové práci věnuje pojetí zdvořilosti v češtině a švédštině a 

jazykovým prostředkům vyjádření zdvořilosti ve sledovaných jazycích. Autorka již v úvodu 

přichází s hypotézou, že rozdíly nebudou značné a případné odchylky mohou být dány 

švédskou neformálností. Práce je přínosná mimo jiné i z toho důvodu, že autorka upozorňuje 

na odlišnosti v používání prostředků, a práci tak lze do určité míry chápat jako příručku 

slušného (verbálního) chování ve švédském, resp. českém prostředí. 

 Práce je rozdělena na tři kapitoly. V první, teoretické kapitole se definuje pojem 

zdvořilosti a popisují se její funkce. Zde autorka uvádí přístupy předních lingvistů věnujících 

se této problematice. Uvádí zejména kooperační princip H. P. Gricea a teorii tváře E. 

Goffmana. Studentka se zamýšlí i nad kulturní relativitou zdvořilosti, která je pro téma 

diplomové práce stěžejní. V druhé kapitole se věnuje jazykovým prostředkům z různých 

jazykových rovin (zvuková/grafická, gramatická, lexikální). V závěrečné kapitole porovnává 

vybrané aspekty vyjadřování zdvořilosti v češtině a švédštině, a to pozdravy, oslovování 

nominální a pronominální, děkování/přijímání díků a prošení. Pronominálnímu oslovování a 

děkování/přijímání díků se studentka věnovala detailněji, a to diachronním popisem 

zmíněných jevů i vlastním výzkumem prováděným formou dotazníkového šetření. Výzkum 

vlastní pak srovnává s provedeným výzkumem daných témat v češtině a dánštině. Práce je 

doplněna přílohami dokumentujícími autorčinu vlastní výzkumnou činnost i výsledky 

výzkumů jiných lingvistů. 

   

Otázky a připomínky: 

- V lingvisticky zaměřené diplomové práci bych očekávala fundovanější zdroje než 

blogové příspěvky Magdaleny Ribbingové, kterou redakce novin charakterizuje jako 

„folkvettsexpert“. Tomu odpovídají i formulace typu Personligen skriver jag inte du 

med stor bokstav och det är inte av oartighet som jag låter bli att göra det, … /str. 29/. 

- V kapitole o slovesném čísle /str. 31/ autorka popisuje onkání a onikání. Zde by bylo 

namístě vysvětlení, jak tyto tvary vznikly, resp. jakou měly funkci, nebo alespoň 

odkázat na kapitolu 3.2.2.1., kde se studentka k tématu vrací. 



- Překlad slovesa ve větě Du skall inte stjäla českým slovesem v budoucím čase, jak to 

uvádí autorka (Krást nebudeš /str. 36/), mi připadá nevhodný.  

- V kapitole o pozdravech mohly být pro úplnost uvedeny fráze typu Ha en fortsatt fin 

dag. – Mějte i nadále hezký den. (Samozřejmě pokud se ve švédštině vyskytují.) 

- Při dotazníkovém šetření na téma děkování/přijímání díků již autorka nezjišťovala 

pohlaví a věk respondentů, protože předpokládala, že by tyto faktory nehrály 

významnou roli. U průzkumu na téma tykání/vykání jsou tyto faktory (zejména ve 

švédském prostředí) samozřejmě výrazně důležitější, nicméně i zde mi připadají jako 

minimálně zajímavé. 

- Autorka je nekonzistentní při překládání, resp. nepřekládání švédských citátů. 

- Autorka občas používá nevhodné konstrukce či nevhodný slovosled. (Míra, do jaké 

jsou jazykové prostředky vnímány jako zdvořilé, … /str. 28/, …které mají funkci 

zmírnit nároky … /str. 37/, Podle Sella /2005/ lidské chování a význam morálních 

pojmů podléhají neustálým změnám… /str. 25/, Vzhledem k tomu, že normy mají 

mimo jiné přímou souvislost s historickým vývojem dané společnosti, vedle 

současného stavu obou jazyků se proto zaměřím také na období minulého století, … 

/str. 6/) Fráze typu vzhledem k tomu, že nebo vedle toho, že používá autorka 

relativně často, čímž vytváří zbytečně komplikovaná souvětí, např. Vzhledem k tomu, 

že teorie Brownové a Levinsona vychází z předpokladu, že si je mluvčí vědom, že 

svou výpovědí provede FTA, označuje Richard Schmidt jejich pojetí zdvořilosti jako 

… /str. 24/. 

- Nevhodný slovosled je zavádějící v tomto případě: Chtěla jsem zjistit, jestli tento trend 

pokračuje, a jak celkově lze porovnat švédské hodnocení vykání s češtinou, … /str. 

63/. Zde se navíc vyskytuje chyba v interpunkci a nevhodné spojení porovnání 

hodnocení s češtinou. 

- Rušivě působí hovorové výrazy či fráze (tuhle oblast /str. 7/, Nějakou definici 

zdvořilosti dokáže formulovat každý člověk, … /str. 8/, Richard W. Janney a Horst 

Arndt (2005) dělají rozdíl mezi … /str. 9/, koncept se trochu podobá /str. 10/, Nejprve 

se podíváme na Griceovu teorii /str. 14/, Leech zavádí několik škál … Je jich celkem 

5: /str. 17/, O tom, jak si v jednotlivých dimenzích stojí česká a švédská společnost, 

… /str. 27/, Čeština umí tvořit zdrobněliny … /str. 37/, Švédština, která tvoření 

zdrobnělin nemá, … /str. 38/, úplně největší rozdíl /str. 44/), pár respondentů /str. 60/, 

V češtině se velmi lpí na používání titulů /str. 50/. 

- Dle mně dostupných příruček (Slovník zkratek, Pravidla českého pravopisu) se 

nepoužívá zkratka př., jak ji uvádí autorka, ale např. Dle Pravidel českého pravopisu 

je dále správný pravopis Rom, nikoliv Róm /str. 38/. 

 



Autorka se slušně orientuje v sekundární literatuře, umí ji srozumitelně podat a 

skloubit s vlastním výzkumem. Hlavním přínosem práce je vlastní výzkum a porovnání 

s obdobnými výzkumy na téma zdvořilost v češtině, resp. dánštině. Současně je nutno 

podotknout, že dotazník týkající se děkování/přijímání díků autorka převzala z obdobného 

českého výzkumu. I přes výše uvedené připomínky práci doporučuji k obhajobě a navrhuji 

hodnocení velmi dobře. 
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