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V předkládané diplomové práci se Aneta Šubertová zabývá zdvořilostí a její realizací 

v diskurzu školní třídy. Teoreticky se práce opírá o oblast filosofie jazyka, řečových aktů a lingvistické 

pragmatiky. Logicky se pak autorka obšírněji věnuje Leechovu politeness principle a koncepci 

zdvořilosti podle Brownové a Levinsona. Z povahy tématu vyplývá další teoretické východisko práce, 

kterým je oblast metodologická, konkrétně pak výuka pragmatických principů a jazykové zdvořilosti. 

Praktická část se věnuje původnímu výzkumu, který spočívá na dvou hypotézách: 1/ učitelé angličtiny 

jako druhého jazyka jsou v zásadě v hodinách zdvořilí a 2/ zdvořilostní strategie českých učitelů se liší 

od strategie rodilých mluvčích ve stejné roli. Data výzkumu tvořily nahrávky čtyř šedesátiminutových 

hodin angličtiny na středně pokročilé úrovni. Všichni čtyři učitelé byly muži, dva čeští a dva američtí 

rodilí mluvčí. Téma výukových hodin bylo prakticky totožné, rovněž učebnice a probíraná lekce. 

Oceňuji originální přístup ke koncepci výzkumu jako i upřímnost autorky na str. 31, kde 

zmiňuje, že dvě části původně plánované hodiny nakonec z výzkumu vyřadila kvůli změně cíle a 

přesného zaměření práce. Rovněž obdivuhodný je rozsah transkripce, která je i v této zjednodušené 

podobě velice náročným a pracným počinem. Nicméně tento rozsah nepropůjčuje kvalitativní analýze 

dostatečnou kvantitativní průkaznost pro souhrnná tvrzení jako např. v úvodu strany 56. Jeden 

z uváděných cílů práce (shrnutí důsledků, které předkládaný výzkum má pro výuku angličtiny jako 

druhého jazyka) je při takto nízkém počtu zkoumaných interakcí těžké naplnit na obecné úrovni. 

Z formulačního hlediska by práci jistě prospělo pečlivější editování, na mnoha místech je 

nepřesně užitá interpunkce (např. str. 32 druhý odstavec) a především chybí členy. Tyto nedostatky 

samozřejmě nezabraňují porozumění textu, nicméně neměly by se na úrovní magisterské práce 

objevovat. Rovněž negativní interference s češtinou způsobuje, že se v textu objevují příliš dlouhá 

souvětí s neanglickými vazbami, slovosledem, či předložkovými vazbami (str. 32 as realistic situation 

as possible; str. 33 The material was transcribed with some speech phenomena, those that were 

considered irrelevant for the purposes of the current research, being deliberately left out…; str. 53 

strategy…was found in approximately the same frequency).  
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• Zdvořilost jako typický rys komunikační strategie v angličtině je spojována zejména 

s britskými rodilými mluvčími. Domnívá se autorka, že by výsledky výzkumu byly 

odlišné, kdyby dva analyzovaní lektoři byli Britové? 

• Na str. 33 autorka označuje simultánní a překrývající se promluvy jako irelevantní pro 

vlastní výzkum a proto je vyřadila z transkripce. Domnívám se ovšem, že právě 

konverzační „nepravidelnosti“ tohoto typu se zdvořilostí úzce souvisí a typicky se do 

podobných výzkumu zařazují jako vysoce průkazné (např. Tannen, 1990, You just 

don‘t understand). Proč jsou tyto typy promluv v této práci ignorovány? 

• Přestože je pochopitelné, proč se autorka rozhodla zorganizovat hodiny mimo běžný 

rámec školní výuky, fakt, že učitelé a studenti se neznali a absolvovali spolu jedinou 

hodinu, jistě významně ovlivnil míru užití pozitivní zdvořilostní strategie (např. dotaz 

na jméno studenta při prvním kontaktu by měl být brát spíše jako výraz společenské 

konvence než příklad zájmu o studenta – viz str. 37). Tato velice důležitá proměnná 

ovšem v analýze výsledků není zohledněna. Mohla by autorka vysvětlit z jakého 

důvodu? 

 

Práci doporučuji k přijetí, navrhuji hodnotit předběžně jako výbornou až velmi dobrou a 

ponechat konečnou známku na výsledku obhajoby. 

 

 

V Praze, 5.9.2013      PhDr. Klára Matuchová, Ph.D. 
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