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 Autorka diplomovej práce sa už samotnou voľbou témy rozhodla vstúpiť do 

terénu, kde sa uplatnenie pojmových nástrojov jazykovej analýzy môže stať 

prínosom pre poznávanie procesov odohrávajúcich sa súčasnej spoločnosti. 

Rozhodnutím podrobiť krízovú komunikáciu maloobchodných reťazcov jazykovej 

analýze opierajúcej sa o teóriu rečových aktov a teóriu komunikačných maxím sa 

zaviazala nielen k pozornému štúdiu týchto teórií, ale aj, a to si treba zvlášť ceniť, 

k pokusom vyťažiť z ich uplatnenia poznatky o fungovaní komunikácie v tomto 

fragmente mediálnych procesov.  

 

 V prvých častiach práce sa autorka zameriava na predstavenie uvedených 

teórií. Tento prehľad reprodukuje ich základné pojmy a metodologické pozície. Ak 

mu možno niečo vyčítať, tak je to predovšetkým skutočnosť, že sa v ňom objavujú aj 

tie pojmy, ktoré autorka v aplikačnej časti z tých alebo oných dôvodov nevyužíva. 

Pozitívne však treba hodnotiť, že autorka sa už tu pokúša rozšíriť rámec skúmania 

o rétorické hľadisko. Je len škoda, že pri tomto rozšírení sa opiera iba o (inak 

nepochybne hodnotné) publikácie J. Krausa. Prehĺbeniu analýz by prospelo, keby 

autorka zoznámila s tou modalitou rétorických štúdií, ktoré sa zaoberajú právnou 

argumentáciou.  
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 V aplikačnej časti sa potom autorka zameriava na analýzu vzorku tlačových 

správ. Predkladané analýzy prinášajú svedectvá toho, že autorka dokáže uplatniť 

nástroje teórie rečových aktov a teórie konverzačných maxím. Trochu 

problematickejšie výsledky prinášajú jej pokusy pridať k tomu rétorické prístupy. 

Hlavný dôvod nachádzam v tom, že nedostatočne zvážila rétorickú požiadavku 

perzuázie. Znie to triviálne, ale treba to pripomenúť: poslaním týchto správ nie je 

splniť kritériá ideálnej komunikácie, ale presvedčiť tých, ku ktorým sa obracajú. Je 

potom možné, že keby sa pokúšali naplniť požiadavky, ktoré im autorka vo svojich 

analýzach pripomína, ich účinok by sa ešte viac vzdialil od cieľov presvedčovania.  

Požiadavka perzuácie rétoriku privádza k potrebe zohľadňovať povahy 

auditória, čo v predkladaných analýzach opäť chýba. Niežeby sa autorka 

k perzuazívnym účinkom vôbec nevyjadrovala, naopak, robí to, a pomerne často, 

uspokojuje sa však pritom s dovolávaním sa na to, ako správa pôsobí, aké dojmy 

vyvoláva, pričom sa zrejme opiera o vlastné reakcie. Doplnkom lingvistických 

analýz je takto zovšeobecňovanie vlastných dojmov.     

 

Celý problém, ktorý z tohto prístupu pramení, ukazuje záver analýzy uvedený 

na s. 72. Autorka tu píše: „Analýza této tiskové zprávy nám tedy ukazuje, že kdyby nedošlo k 

následnému zjištění dalšího podobného pochybení v jiné prodejně, mohli bychom ji považovat za 

poměrně vhodně stylizovanou. Kromě chybějícího aktu omluvy jsou v tiskové zprávě použity patřičné 

performativy a zpráva vhodným způsobem naplňuje základní podmínky účinné krizové komunikace. S 

přihlédnutím k následným událostem v ní však spatřuji právě zneužití při vyjadřování performativů a 

sofismata (záměrně falešné argumentativní způsoby) a celkový pohled na vhodnost použitých 

jazykových prostředků se tak radikálním způsobem mění.“ Tento záver nám jasne ukazuje 

ohraničenosť používaných nástrojov jazykovej analýzy. Ak sa jeden a ten istý text 

môže vzhľadom na neskoršie udalosti zmeniť natoľko, že správa hodnotená 

spočiatku ako korektná sa ukáže byť úplne zavádzajúcou, potom sa musíme opýtať, 

či by sme z tohto širšieho hľadiska nemali pristupovať aj tým správam, ktoré sa javili 
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ako nevhodné pre krízovú komunikáciu. A spolu s tým sa vynárajú aj ďalšie otázky, 

napr.: aké obdobie je pre takéto posudzovanie potrebné preskúmať? Nemala by 

autorka, ktorá sa pri v texte tak často odvoláva na konverzačné maximy, 

špecifikovať dĺžku obdobia, preskúmanie ktorého by nám dovolilo rozhodnúť, či ide 

o korektnú, argumentačne podloženú správu, alebo o súbor sofizmov?  

  

Uvediem ešte dve pripomienky k textu:  

  

V práci sa objavuje pokus priblížiť Benvenistovu koncepciu tvorenia 

performatívov, pri pokusoch o jej použitie však autorka opakovane konštatuje jej 

nepoužiteľnosť. Táto koncepcia by si v inom kontexte zaiste zaslúžila pozornosť (a 

aj trochu dôkladnejšie štúdium než nám ponúka autorka), v tejto práci však pokusy 

o jej priblíženie a uplatnenie vyznievajú ako digresie. Tvrdenie, ktorým sa autorka 

v závere (s. 95 – 96) pokúša ospravedlniť tieto pokusy je nepresvedčivé a chýba mu 

akákoľvek argumentácia.  

 Autorka sa v práci viackrát pri hodnoteniach správ odvoláva na štylistické 

aspekty, ich kritériá a pojmové nástroje však bližšie neskúma. Práci by prospelo, 

keby sa v nej v prepracovanejšej podobe objavili upozornenia na štylistické rámce 

tohto špecifického typu textov. Poukaz na maximu relácie (s. 36) je príliš všeobecný 

(čo je u neho zámerné) a nehovorí nám nič o štylistike tlačových správ. Autorka si 

dôslednejšie nevšíma také faktory ako sú použité jazykové prostriedky, trópy, figúry, 

rozsah lexiky, dĺžka viet, dĺžka celej správy a pod. Neuvažuje o tom, ako by sa 

dôslednejšie uplatňovanie konverzačných maxím, ktoré jej v správach neraz chýba, 

prejavilo na ich dĺžke a konečnom účinku.  Pri poukazovaní na štylistiku správ 

potom raz prejavuje tendenciu redukovať ju na efekt uplatnenia maxím (pozri 

uvedený citát zo s. 72) a inokedy sa odvoláva na čitateľské pocity (napr. s. 86), 

pričom asi zovšeobecňuje vlastné reakcie na čítanie správy.   
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 Uvedené pripomienky nemajú charakter zásadnejších výhrad k prekladanej 

diplomovej práci. Znovu oceňujem nielen autorkin zámer, ale aj jeho výsledky. 

 

Predkladaná diplomová práca je účelne štrukturovaná, dá sa v nej 

identifikovať zreteľná línia argumentatívneho postupu. Práca rešpektuje pravidlá 

uvádzania zdrojov, pramene sú uvedené v zozname literatúry.  

  

 Navrhujem, aby práca Bc. Sáry Pralovszkej bola prijatá k obhajobe 

a predbežne navrhujem známku medzi 1 a 2.  

  

Prof. Miroslav Marcelli, PhD. 

    

 


