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Posudek vedoucího práce 

Diplomová práce Petry Buriánkové srovnává anglické a japonské tázací věty s cílem 
zahrnout do popisu i jejich aspekty funkční (diskurzní funkce) a porovnat jejich výskyt a 
charakteristiky s ohledem na kulturní odlišnosti dvou jazykových společenství. 

Teoretická kapitola přehledně a v relevantních rysech srovnává analytickou povahu 
angličtiny a syntetickou povahu japonštiny, jak se projevují v prostředcích vyjadřování 
komunikativního větného záměru, tj. větného typu (slovosled, tázací slova, operátory 
v angličtině; sémantické prostředky v japonštině). Další rozdíly zahrnují užívání částic, jiné 
pozice tázacího zájmena, užívání osobních zájmen. Vedle strukturních rozdílů se oba 
zkoumané jazyky liší značně i kulturně: s ohledem na tázací věty se jako zásadní jeví rozdíly 
v self-assertion mluvčího a directness. 

Metoda srovnání je přehledně představena na str. 9 a zahrnuje následující kroky: 
formální vymezení tázací věty v obou jazycích; excerpce; analýza formálních prostředků; 
identifikace relevantních diskurzních funkcí (řečových aktů) a následná analýza materiálu; 
korelace forma-funkce a rozbor jednotlivých příkladů. Materiál zkoumání byl excerpován 
z divadelních her (celkem 360 vět a jejich překladového ekvivalentu, 180 z každého směru). 

Na základě předpokladu, že větné typy představují jazykové univerzálie a jsou v rámci 
jednoho jazyka v komplementární distribuci, přistupuje autorka ke klasifikaci tázacích vět, 
jejímž základem je důsledné rozlišování mezi formou (tázací věta) a diskurzní funkcí 
(otázka). Vzhledem k typologicky obtížnému vymezení táz. věty v japonštině vychází použitá 
klasifikace ze systému anglických tázacích vět (např. CGEL), neboť ta může být založena na 
formálních charakteristikách, na rozdíl od tradičních dělení japonských tázacích vět 
založených sémanticky. Z hlediska klasifikace vět je zajímavé zahrnutí některých ustálených 
nevětných struktur pod ozvěnové otázky na základě formálního rysu (otazník) a částečně 
funkčního rysu (navazovací promluva, např. So?). Klasifikace se stejným počtem kategorií je 
použita na japonský materiál. Snaha o maximální využití formálních indikátorů umožňuje 
paralelní klasifikaci i pro typologicky odlišný jazyk. Jak ukazují poměrně vysoké korelace s 
kategoriemi překladových ekvivalentů v obou zkoumaných směrech (grafy 9, 11, 13, 15, 17, 
18 v kap. I), jeví se předložená klasifikace jako relevantní. Snaha rozlišovat prostředky 
interogativního větného typu od jiných částic vede diplomantku například k inventarizaci 
možných kombinací částic tázacích a postojových (str. 19). 

Kvantitativní analýza zastoupených typů tázacích vět v originálech ukazuje obrácený 
poměr zjišťovacích a doplňovacích otázek v obou jazycích. Významný je také rozdíl v 
zastoupení táz. vět ve formě věty oznamovací v angličtině; v japonštině jim odpovídají otázky 
zjišťovací. Jak si je diplomantka vědoma, tento rozdíl vyplývá z jiných požadavků na 
slovosled v obou jazycích. Všechny výsledky jsou interpretovány socio-kulturně (vyšší míra 
zastoupení zjišťovacích otázek vangličtině je dávána do vztahu k přímějšímu stylu 
komunikace). Tato analýza je doplněna o již zmíněnou analýzu forem užitých v překladu. 
Výsledkem této analýzy je i možná korelace specifických prostředků anglických how about 
s japonským doo desuka, či why don Jt you s naze ... shinai. 



Druhou část práce představuje hodnocení diskurzní funkce tázacích vět, vycházející 
z předpokladu, že při překladu je diskurzní funkce zachována, a z teorie řečových aktů 
(Austin, Searle). Vzhledem k tomu, že Searlova klasifikace je založená primárně na angličtině 
a pro potřeby práce nepodává dostatečně diferenciovanou pomůcku, aplikuje diplomantka 
také metodologii A. Wierzbické, která odmítá "neurčitost" řečového aktu, a nabízí jeho popis 
pomocí souboru sémantických komponent. Klasifikace je průsečíkem obou metodologií (str. 
50). Navíc do klasifikace P. Buriánková též zavádí vlastní kategorii tzv. requested 
representatives na základě úvahy, že jakkoli jsou tázací věty directives, lze rozlišovat mezi 
vyžádaným verbálním aktem (otázka) a aktem jiným (např. Tel! me ... ). Výsledná klasifikace 
má třináct kategorií a umožňuje řadit diskurzní funkce dle ,přímosti' vyjádření. Rozdíly mezi 
jazyky se projevují zejména v kategoriích request for information a request for action silněji 
zastoupených v angličtině. V japonštině naopak převažuje negotiating about meaning. 
Například funkce anglických wh- otázek vyzývající partnera v dialogu k přehodnocení 
stanoviska se v japonštině vůbec u toho typu táz. věty nevyskytla. U zjišťovacích otázek 
v japonštině je častou funkcí výzva k zopakování či vysvětlení předchozí promluvy, zatímco u 
anglických polárních otázek tato funkce identifikována nebyla. 

Poslední část (H.2.3) hodnotí tázací struktury z pohledu kulturně-pragmatického. Pro 
jednotlivé funkční kategorie podává přehled forem, které ji v korpusu realizují, a vysvětluje je 
pomocí kulturních jazykových norem (cultural scripts, directness vs. indirectness). 

Z hlediska snazší orientace a srovnání by této kapitole prospěla indikace strukturního 
typu japonského ekvivalentu (příklady 1-54). U klasifikace na str. 50 chybí * u requested 
representatives, nadbytečný člen u the Searle's logic. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, je práce Petry Buriánkové promyšlenou komplexní 
srovnávací studií, která kromě obecných tendencí přináší i velké množství detailních postřehů 
interpretujících kulturně-pragmatickou ,motivovanost' užití jednotlivých forem. Náročnost 
této práce není dána jen bohatým materiálem či srovnáním strukturně jiných jazyků (viz. 
vytvoření srovnatelné klasifikace formální), ale i následnou analýzou funkční, a ve finále i 
kulturně-pragmatickou. Právě kontrast s jinou společenskou normou vyjadřování je 
metodologicky zajímavý, protože umožňuje nový pohled na ,logiku' forem příznačných 
pro angličtinu. 

Závěr: Diplomová práce Petry Buriánkové splňuje všechny požadavky kladené na 
diplomové práce. Práci proto k obhajobě doporučuji a navrhuji hodnocení známkou 
"výborně". 
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