
Posudek na diplomovou práci Petry Buriánkové 

Forms and functions of interrogative structures: 

A Contrastive Study of English and Japanese 

Excerpta z textů čtyř "konverzačních" divadelních her tvořící korpus, na němž 

Petra Buriánková založila svou srovnávací studii, zaručují specifickou věrohodnost 

výsledků prezentovaných názorně pomocí 28 grafů v tom smyslu, že vybrané otázky -

jako výroky promyšlené autorem-dramatikem - reprezentují ve své většině jazykovou 

normu trvalejšího charakteru než například náhodné, mikrofonem zachycené otázky "z 

ulice". Systematické srovnání jazyka (angličtiny), který se vyvíjí jako prostředek 

globálního dorozumívání, s jazykem (japonštinou), jehož "globalizace" se projevuje 

výraznou fonetickou i morfologickou japanizací přejímek z angličtiny, byť je to srovnání 

pouze na úrovni "interrogative structures", přináší zajímavé poznatky nejen o způsobu a 

frekvenci kladení určitých typů otázek v moderní angličtině ajaponštině, ale i o zažitých 

postojích mluvčích (zde tazatelů) v konkrétních situacích kladení otázek 

s předpokládaným menším (okcidentálním) či větším (orientálním) zřetelem na 

společenskou situaci a na postavení osoby tázající se i osoby dotazované. 

P. Buriánková se v úvodní části své práce zmiňuje o formálních i 

sociolingvistických rozdílech mezi angličtinou a japonštinou a klade si za cíl zjistit jak se 

typologické a kulturně podmíněné rozdíly obou jazyků projevují "in the form and 

function of interrogative sentences" (s. 9). Zmiňuje se v souvislosti s tázaCÍ větou o 

jazykových prostředcích (např. attitude markers, probability form of copula, s. 45) 

vyjadřujících pravděpodobnost, nejistotu, pochybnost a vytvářejících v japonštině tázací 

spojení, která se do angličtiny jen obtížně překládají jako "interrogative structures". 

Z grafu č. 5 (s. 26) vyplývá mimo jiné markantní rozdíl mezi srovnávanými jazyky ve 

výskytu otázek vyjádřených oznamovaCÍch větou. Autorka komentuje tuto skutečnost jen 

stručně s tím, že "the boundary between declarative and interrogative is slightly 

different" (viz 1.3.5), i když právě zde by byl prostor přiblížit čtenáři pro japonštinu tak 

typické "attitude markers" uvedené na str. 19. (Ovšem tabulka č. I Combination of 



particles and attitude markers, též na str. 19, je důležitou pomůckou a měla by se objevit 

v příštích učebnicích japonštiny). 

Skutečnost, že autorka věnuje téměř polovinu své práce (s. 46-87) "otázce" jako 

výpovědi mající "sílu" zapůsobit na dotazovaného (illocutionary force), je mimo jiné 

důkazem diplomantčiny snahy proniknout prostřednictvím formální i funkční analýzy 

pěti typů tázacích vět hlouběji k podstatě (pravděpodobně) především japonského 

způsobu vyjadřování. Propojení a důsledná aplikace kritérií J. Searla a A. Wierzbické 

(Tab. 6, str. 47 I obr. 19, str. 50) a následné zjištění, že síla japonské otázky (odlišené 

v grafech podle typů) je nejprůkaznější tam, kde se "váže k zájmům mluvčího a 

posluchače" (Searle, bod 6), je příspěvkem do mozaiky argumentů směřujících k stále 

fundovanějšímu výkladu o podstatě japonského jazyka. Navíc zde diplomantka přichází 

s vlastní kategorií "requested representatives" inspirovanou relevantním výkladem L. 

Duškové (s. 49, text a pozn. Č. 36). Tvůrčí přístup P. Buriánkové k danému tématu se 

v této konkrétní pasáži projevuje i tím, že v pomyslné diskusi se Searlem přichází s 

"malou změnou" (slight change) a říká: "I ... ,! I have decided to add information about the 

primary impulse for the utterance. In other words I distinguish the case where a speaker 

acts and the case when he/she reacts." (Str. 49) Mimochodem, toto je jedna z pasáží, v níž 

diplomantka mění formu odkazu na osobu autorky stati z 1. os. pl. (WE) na I. os. sg. (I). 

Totéž se jí přihodilo např. i na straně 14. 

Diplomová práce Petry Buriánkové splňuje všechny požadavky kladené na 

diplomovou práci. Současně lze tuto práci označit za dobrý základ pro další studium a 

výzkum na poli jazykovědy, ať už to bude pokračující výzkum srovnávací nebo 

lingvistika konkrétního jazyka, například japonštiny. Doporučuji hodnocení známkou 

"výborně". 
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