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Posudek vedoucí práce
Předkládaná magisterská diplomová práce Anety Šubertové se zabývá poměrně náročným, komplexním a 
mezioborovým tématem zdvořilosti ve výuce angličtiny, tedy didaktickou aplikací významného pragmatického 
konceptu. Pro účely analýzy si autorka pořídila korpus nahrávek čtyř autentických výukových hodin angličtiny 
na středně pokročilé úrovni, který přepsala do grafické podoby a přiložila k práci jakožto jednu z příloh. 

Diplomová práce se skládá celkem ze sedmi kapitol. Po stručném úvodu se autorka v teoretické části věnuje 
různým pohledům na zdvořilost tak, jak se vymezovaly v historii anglosaského pragmatického výzkumu. 
Následuje kapitola, v níž se autorka věnuje didaktickému využití pragmatiky, zvláště pak postavení tématu 
zdvořilosti. Kapitola čtyři pak formuluje hypotézy výzkumu, popisuje zvolenou koncepci, jakož i nástroje a 
podmínky pro sběr dat. Klade přitom důraz na výzkum v přirozených, pokud možno nerušených podmínkých. 
Za klíčový pak považuji oddíl pátý, v němž se zevrubně diskutují výsledky výzkumu z hlediska tzv. pozitivní i 
negativní zdvořilosti. Šestá kapitola pak probírá dopad výsledků výzkumu pro výuku anglického jazyka. Práce 
vyúsťuje v závěr, který je svorníkem celého projektu, neboť v něm autorka své poznatky a zjištění v hutné 
podobě shrnuje a zobecňuje. K práci je připojen též rozsáhlý soubor čtyř příloh, úctyhodný soupis 
reprezentativní a recentní odborné literatury (s. 65-9), jakož i příslušné CD.

Učitelé, kteří se výzkumu účastnili, byli výlučně muži, podobné, mladší věkové kategorie, přičemž dva byli 
rodilí a dva nerodilí mluvčí angličtiny. Pro účely výzkumu použili stejnou lekci v téže učebnici (New English 
File – Intermediate). Autorka se ve svém výzkumu soustředila pouze na verbálně vyjadřovanou zdvořilost. Po 
teoretické stránce svůj výzkum založila na koncepci Brownové a Levinsona (1987), a svou volbu patřičně 
zdůvodnila.

Autorka zjistila, že navzdory mnoha potenciálně nepříznivým podmínkám byli všichni učitelé v experimentu 
zdvořilí. Dávali jednoznačně přednost tzv. pozitivní zdvořilosti, která ve výuce navozuje přátelské prostředí, a 
z tzv. negativní zdvořilosti, která naopak podtrhuje autonomii studentů při procesu vzdělání, tíhli zejména 
k nepřímému vyjadřování. Jakkoli byl experiment z pochopitelných důvodů rozsahem omezen, překvapivě 
naznačil, že se v mnohém může verbální zdvořilost rodilých a nerodilých učitelů podobat a dokonce mohou 
nerodilí mluvčí v mnoha ohledech působit zdvořileji. To lze patrně připsat zejména jejich vysokému stupni 
jazykových dovedností i pragmatické kompetence. Autorka ve své mezioborové studii staví též mosty mezi typy 
zdvořilosti a typy motivací. V závěru pak autorka nastiňuje celou řadu dalších okruhů a aspektů, které by též 
zasluhovaly badatelskou pozornost.

Po formální stránce je diplomová práce odvedena na velmi dobré úrovni. Je třeba uvést, že autorčin styl je 
odborně i formulačně na patřičné výši, a přitom je velmi čtivý. Drobná formální nedopatření nebo ojediněné 
stylistické neobratnosti (např. diskontinuity s. 52, 55) nikterak nesnižují hodnotu práce.

Práce Anety Šubertové neskrývá ryzí zaujetí zvolenou problematikou, a nepochybně představuje promyšlenou, 
originální, samostatnou sondu, která rozšiřuje naše poznatky o zdvořilosti, o motivaci, vytváří most mezi 
didaktikou a pragmatikou a především dokládá, že propojení obou disciplín může oběma přinést zcela konkrétní 
užitek. V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout, že práce předkládá přepis několika autentických výukových 
jednotek, které se samy o sobě mohou stát předmětem nezávislé analýzy, snad i se zcela jiným účelem.

Dle mého názoru práce Anety Šubrtové nároky kladené na magisterské diplomové práce splnila a v mnohém 
překročila. Proto ji tímto doporučuji k obhajobě a předběžně hodnotím jako v ý b o r n o u.
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