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1. Cíl práce 

Předkládaná dizertační práce si klade za cíl zmapovat aspekty užívání diskurzní ironie 

v češtině i porozumění ironickým reakcím v naší mateřštině. Zajímalo nás, jestli je rozdíl 

v chápání čistě kritické ironie a ironie humorné, zda na to má vliv věk účastníků dané 

konverzace nebo jejich aktuální postavení v rozhovoru (role mluvčího, oběti nebo nezaujatého 

posluchače) a konečně jaká je emocionální reakce všech zúčastněných na ironickou poznámku. 

   

2. Výzkumné otázky 

Výzkum ověřoval následující pracovní hypotézy: 

a) Jednoduchost a jednoznačnost různých forem ironie v závislosti na poměru kritiky 

a humoru – předpokládali jsme, že s rostoucí mírou kritiky budou respondenti snáze 

odhadovat motivaci ironického mluvčího i účinky výpovědi. 

b) Vliv věku na vnímání i užívání ironie – domnívali jsme se, že respondenti budou 

s rostoucím věkem vnímat především kladné či neutrální stránky ironie namísto těch 

negativních. Ironii budou dávat přednost především v řeči s partnery podobného věku. 

Na základě zvýšené citlivosti k podnětům z okolí jsme očekávali, že reakce adolescentů 

budou ve vzorku výraznější než reakce starších věkových skupin. 

c) Vliv role v konverzaci na hodnocení ironie – očekávali jsme, že lidé v roli mluvčích a 

publika budou účinek ironie na adresáta hodnotit jako nepříjemnější než osoby v roli 

„obětí“ promluv. 

d) Míra angažovaných emocí – zkoumali jsme, zda se s ironií vždy pojí nějaký 

emocionální stav mluvčího i adresáta. Tedy jestli platí, že ani jedna ze stran nezůstane 

nezaujatá. 

 

3. Struktura dizertační práce 

Dizertace je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Úkolem teoretické složky je zasadit 

ironii do širšího rámce komunikace tak, aby bylo pro čtenáře pochopitelné, proč jsme se 

rozhodli zkoumat právě výše zmíněné aspekty. Kapitola Komunikace – prostor, ve kterém se 

ironie stává ironií se věnuje nejprve vývoji mezilidské komunikace od počátků k dnešku, poté 

komplexnosti celého komunikačního procesu a důležitosti neverbální komunikace, a nakonec 
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emocím, které ovlivňují naše chování na základní úrovni a významně ovlivňují i naše řečové 

projevy. Následující kapitola Jazyk a věk  připomíná proces učení se komunikaci a velmi 

důležité zvláštnosti období adolescence, kdy je vývoj jazykových kompetencí v jistém ohledu 

ukončen, ale je poznamenán nedostatkem jazykových zkušeností i specifickými fyziologickými 

a společenskými vlivy typickými pro období dospívání. Navazující kapitola Komunikace a 

komunikační strategie konkretizuje poznatky z předchozích částí – je to právě určitá 

automatizace procesů v komunikaci založená na zkušenostech i kýžených cílech, která nás vede 

k vyjadřování se zvoleným způsobem. Předkládáme zde argumenty pro chápání ironie jako 

komunikační strategie, nikoliv pouze jako ozvláštnění mluvy. Poslední oddíl teoretické části je 

věnován shrnutí poznatků z výzkumu ironie, zejména v oblasti motivace ironického mluvčího 

a jeho záměru. 

 Praktická část se zaměřuje pouze na čtyři výše zmíněné výzkumné otázky a postupně 

představuje výzkumnou metodu, testovací materiál, respondenty, samotný sběr dat a výsledky. 

Nedílnou součástí je i oddíl věnovaný limitům výzkumu. 

 

4. Odůvodnění tématu práce 

Studium ironie odpovídá soudobé masivní tendenci ke studiu jazyka v každodenní 

komunikaci. Zkoumání jeho konkrétních projevů v mezilidských interakcích nabízí alternativu 

k dlouholetému bádání na poli jazykového systému. Jazyk je chápán jako prostředek sociální 

interakce, je pevně spjatý se společenskou strukturou a rolí jednotlivců v ní. I pod vlivem této 

vlny lingvistiky byl zahájen výzkum diskurzní ironie v češtině s cílem popsat a pochopit 

fungování této řečnické strategie, či – jak se vyjádřili někteří z respondentů oslovených v rámci 

ironického experimentu – „zbraně“ nebo snad „specifického druhu humoru“ v našem 

mateřském jazyce (viz Rýparová, Filippová, připravuje se). 

 Diskurzní ironie má v komunikaci zvláštní postavení. Jde o prostředek, který používáme 

často bez důkladné znalosti konverzačních principů, přesto ale nejde o něco samozřejmého, 

čemu by od přírody rozuměl každý z nás. Ironie zaujímá zvláštní postavení mezi lží, tabu a 



4 

 

metaforou. Ve všech případech nevyjádří mluvčí skutečnost přímo a porušuje tak základní 

principy nutné pro fungování komunikace (viz např. Leech, 19831; Grice, 19892; Nekula, 1990). 

Od nejútlejšího dětství se zabýváme jazykem kolem nás. Jako první pochopíme jazyk 

pojmenovávající skutečné věci kolem nás, zatímco schopnost abstraktního myšlení a oproštění 

se od hmotného světa přicházejí později. Jedinec začíná chápat mimo jiné právě i nedoslovné 

vyjadřování. Jako úplně poslední si také osvojíme schopnost nedoslovné vyjadřování využívat, 

ale je důležité myslet na to, že ho nedokážeme nikdy plně ovládnout tak, abychom vždy 

rozpoznali/pochopili nebo dali rozpoznat/pochopit to, co nebylo řečeno doslovně. 

 Ironie poskytuje velmi zajímavý materiál pro mnoho vědních oborů. Pro lingvisty je 

jejím asi nejzajímavějším aspektem právě souvislost jazykových dovedností s mozkovou 

kapacitou a standardním fungováním lidského myšlení. Neschopnost chápat či používat ironii 

se pojí také s neschopností vžít se do druhého – tam, kde je porušené sociální vnímání, je 

narušena i schopnost chápat nedoslovné vyjadřování včetně právě ironie, a naopak. Na základě 

jazykových kompetencí je pak možné odhalit anomálnost jedincova vývoje. 

 Zkoumání ironie v českém jazykovém diskurzu ještě ale nepostoupilo tak daleko. Před 

námi je stále mnoho práce s ironií u běžných mluvčích. Cílem této dizertační práce je navázat 

na práci Nekuly (1990, 1991) a Trosta (1997) a doplnit výzkum autorského dua Eva Filippová 

– Dominika Pospíšilová mapující právě formy a funkce ironie v češtině, strategie jejího užití, 

motivaci mluvčích a všeobecné vnímání ironie (Pospíšilová, Filippová, 2009; 2011). Teprve 

budeme-li znát detaily ironie tak, jak ji užívají běžní mluvčí, můžeme se v bádání posunout dál 

a pomáhat kupříkladu diagnostikovat atypický vývoj jedinců, podílet se na tvorbě umělých 

jazyků či zlepšovat metody výuky cizích jazyků. 

 

  

                                                           
1 LEECH, G. N. Principles of Pragmatics. 1st publ. London: Longman, 1983. 12, 250 s. Longman Linguistics 

Library; No. 30. 
2 GRICE, H. P. Studies in the way of words. [s.l.] : Harvard university press, 1989. Logic and conversation, p. 22-

40. ISBN 0-674-85271-6. 
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5. Metodologie výzkumu 

Pro účely výzkumu čtyř výše uvedených hypotéz byly vytvořeny čtyři příběhy. Ve 

všech vystupoval ironický mluvčí, jeho oběť a nezaujatí posluchači. Vzájemně k sobě měli 

všichni účastníci blízký vztah. Scénáře se lišily mírou humoru/kritiky, který/kterou mluvčí 

použil. HH – čistý vtip, HK – vtip s nádechem kritiky, KH – kritika s douškou vtipu, KK – 

čistá kritika. K nim byly vytvořeny tři sady otázek – hodnocení situace z pohledu mluvčího 

(1), oběti (2) a posluchačů (3). Z takto vzniklých 12 variant byly sestaveny čtyři dotazníky 

tak, aby každý respondent odpovídal na příběhy ze všech tří perspektiv (např. HH1 + HK2 

+ KH3). 

Dotazníky byly následně převedeny do elektronické podoby a s pomocí placené 

databáze serveru Vyplň to.cz (vyplnto.cz) byly poslány na všechny registrované uživatele, u 

kterých bylo možné předpokládat, že jsou rodilými mluvčími češtiny. Tímto způsobem se 

podařilo získat odpovědi od celkem 3 167 osob. Data byla vyhodnocena s pomocí 

statistického programu R. 

 

6. Shrnutí výsledků 

6.1 Výzkumná otázka č. 1 – jednoduchost a jednoznačnost různých forem ironie 

Analýza potvrdila původní předpoklad, že s rostoucí mírou kritiky respondenti snáze 

odhadují nejen motivaci ironického mluvčího, ale i účinky výpovědi. Hodnotili jsme jednak to, 

zda se pokusné osoby dokázaly ztotožnit s ironickou poznámkou, jednak soulad mezi záměrem 

mluvčího a reakcí adresáta a posluchačů, jak je odhadovali sami respondenti. Další zkoumanou 

proměnnou byla vnímaná míra příjemnosti, nepříjemnosti a humornosti replik a její soulad 

s odpověďmi na ostatní otázky. 

 Ztotožnění se s ironickou poznámkou mluvčího jsme vyhodnocovali podle odpovědí 

respondentů na otázku Použil/a byste ve stejné situaci stejnou poznámku? Zatímco s čistě 

humorným příběhem HH se testovaní nedokázali sžít, výsledky všech dalších, které obsahují 

různou míru zjevné kritiky, potvrzují, že respondenti pochopili záměr mluvčího a mají i 

představu o skutečném účinku výpovědi. 

 Scénář HH se ukázal být celkově poněkud problematický – ačkoliv jsme zdůrazňovali, 

že celá konverzace probíhá v kruhu blízkých přátel a nálada je veselá, měli respondenti velký 
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problém přijmout závěrečnou ironickou průpovídku jako vtip a odmítali možnost, že by ji i 

sami použili. Výsledky ovšem položky vztahující se k HH zahrnují, protože v několika 

kontrolních grafech (zejména hodnocení záměru mluvčího) se potvrdilo, že respondenti 

chápali, že jde o vtip, a pouze vzhledem k nedostatečnému kontextu (např. jakým tónem byla 

ironie pronesena, jak se kdo tvářil, jaké osobnosti jsou mluvčí nebo adresát apod.) si nebyli jistí, 

jaký účinek glosa mohla mít. Navíc výsledky ve zbylých ohledech potvrzovaly základní 

hypotézy. 

 Sledování měr příjemnosti, nepříjemnosti a humornosti ironických reakcí odpovídalo 

našim předpokladům (rostoucí nepříjemnost směrem od HK ke KK, komplementárně také 

klesající příjemnost, ve stejném směru také klesající humornost příběhů). Hodnocení příběhu 

HH bylo nutné rozdělit do dvou skupin – respondenti, kteří by poznámku sami použili, a ti, 

kteří by to neudělali. Sympatizanti hodnotili výpověď jako příjemnější a vtipnější, hodnoty 

dosahovaly přibližně hodnot HK, ale stále se jim poznámka zdála ještě dost nepříjemná.  

 

6.2 Výzkumná otázka č. 2 – vliv věku na vnímání i užívání ironie 

 K porovnání výsledků kohort do 25 let a od 25 let výše byly použity odpovědi na otázky 

Q10–Q12 (míra vnímané nepříjemnosti, příjemnosti, vtipnosti od 0 = vůbec po 5 = velmi). 

K určení věku potenciálních adresátů daných výpovědí jsme vyhodnocovali odpovědi 

respondentů na otázku Q12, kde označovali všechny věkové skupiny, které by takovou 

poznámkou s klidem častovali (škála o pěti stupních od výrazně mladší po výrazně starší).  

 Prokázat výrazně rostoucí toleranci k vybraným ironickým reakcím v závislosti na 

rostoucím věku se nepodařilo. Také rozdíly mezi hodnocením ironie lidmi do 25 let a od 25 let 

výše nebyly zásadní. Drobné diskrepance se opět objevily u příběhů s převážně humorným 

záměrem (HH a HK). Lidé do 25 let hodnotili ironický vtip HH jako méně nepříjemný (modus 

4 oproti stupni 5 u skupiny starší) a komplementárně také více příjemný (modus 3 vs. 0, ale zde 

je nutné upozornit, že obě křivky leží blízko u sebe a mají velmi podobný tvar a vždy dva 

vrcholy, a to hodnoty 0 a 3, pouze mody jsou rozděleny opačně). Výraznější byl rozdíl v otázce 

vtipnosti (modus 3 versus 0 u starších, ovšem u ostatních hodnot jsou výsledky obou skupin 

téměř totožné). Podobný statisticky významný, ale pro naše bádání nevýrazný rozdíl jsme 

zaznamenali i u typu scénáře HK u míry nepříjemnosti (modus 0 u mladších, 1 u starších, ale 

opět se počet respondentů v obou skupinách u obou hodnot příliš nelišil) a vtipnosti (modus 5 

versus 4 u respondentů nad 25 let). Rozdíly u KH a KK už byly zanedbatelné.  
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Shrneme-li výsledky hodnocení všech příběhů, zjistíme, že v případě HH hodnotili 

mladší testovaní častěji promluvu jako méně nepříjemnou (3,55 vs. 3,70) a komplementárně 

také jako více příjemnou (1,02 vs. 0,97) a více humornou (2,26 vs. 2,00) než respondenti starší. 

U HK se jim naopak zdála více nepříjemná (1,81 vs. 1,67) a komplementárně také méně 

příjemná (2,29 vs. 2,53) a méně vtipná (3,21 vs. 3,49). U KH byla situace stejná jako u HH 

(tedy nepříjemnost 2,21 vs. 2,46, příjemnost naopak 1,94 vs. 1,82, vtipnost 2,87 vs. 2,61) a 

v případě KK zavládla zase shoda s HK (tedy nepříjemnost 2,79 vs. 2,70, oproti tomu 

příjemnost 1,40 vs. 1,58 a vtipnost 1,26 vs. 1,48). Lze tedy vyslovit opatrný závěr, že u dvou 

typů ironie s významnějším podílem humorného záměru (HH a KH)3 byli respondenti do 25 let 

poněkud citlivější k humorné stránce záměru mluvčího a reakci hodnotili jako méně 

nepříjemnou. U typů HK a KK naopak vnímali především kritickou část sdělení mluvčího a 

průpovídka se jim zdála méně příjemná a méně vtipná. Znovu opakujeme, že naměřené rozdíly 

byly výrazně menší, než jsme očekávali, a při vyslovování jakýchkoliv závěrů je na místě 

opatrnost. Ovšem jako signál toho, že výsledky nejsou náhodné a neměly by být opomenuty, 

vnímáme komplementárnost odpovědí a vytvoření dvou vzorců pro příběhy s podobnými 

charakteristikami. 

 Druhá část výzkumné otázky, tedy vliv věku adresáta na potenciální použití ironické 

poznámky, naopak jasně potvrdila předpoklad, že pokud by respondenti danou premisu použili, 

adresát by byl nejčastěji podobného věku jako mluvčí. Mírná asymetrie ve všech čtyřech 

případech směřovala k pólu „adresát by byl výrazně mladší“, nejméně respondentů zvolilo bez 

ohledu na typ scénáře možnost „výrazně starší“. V poznámkách ale respondenti opakovaně 

zdůrazňovali, že věk není hlavním kritériem a že významnější roli hraje vztah k adresátovi. 

Nutnost vzájemné blízkosti ironického mluvčího a jeho oběti je obecně známá a znovu 

potvrzená i ve výzkumu Rýparové a Filippové (připravuje se). 

 

6.3 Výzkumná otázka č. 3 – vliv role v konverzaci na hodnocení ironie 

 Pro zjištění odpovědi na výzkumnou otázku týkající se angažovaných emocí i emocí, 

které chtěl mluvčí vzbudit, jsme srovnávali odpovědi respondentů na otázky Q5 až Q9 (jak se 

                                                           
3 Že jde o příběhy s vyšším nebo lépe řečeno výraznějším podílem humoru, se ukázalo až během analýzy odpovědí. 

Autorka předpokládala, že příběh HK obsahuje méně kritiky než příběh KH. Z poznámek respondentů vyplynulo, 

že adresátka ironické výpovědi v HK „nepatří k nejchytřejším“, kdežto situace popsaná v KH je obvyklá, „to se 

tak říká“. Testovaní tedy vnímali podíl kritiky v HK jako vyšší, ačkoliv míru vtipnosti hodnotili podle očekávání 

autorky. Jelikož označení příběhů nemělo větší význam a bylo počítáno s tím, že míry sledovaných vlastností u 

HK a KH budou velmi podobné, není třeba se tomuto více věnovat. 
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cítil/měl cítit mluvčí/adresát/posluchači) v závislosti na vyplňované variantě (1–3, mluvčí – 

adresát – posluchač). Respondent vždy volil ze čtyř možností, jak se daná osoba měla cítit a jak 

se skutečně cítila – naštvaně, smutně, nijak, vesele. Odpovídající mohli zvolit více položek. 

Zjištěné výsledky nejsou tak jednoznačné, jak jsme očekávali, nicméně popisují určitý vzorec 

chování jednotlivých aktérů komunikační situace v závislosti na typu zkoumaného příběhu i 

zcela nezávisle. 

 Předně se ukázalo, že motivací mluvčích pro použití vybraných čtyř ironických reakcí 

bylo jednoznačně naštvání nebo naopak veselost. Překvapivě veselost byla stavem mluvčího 

uváděným nejčastěji u všech příběhů s výjimkou KK bez ohledu na roli respondenta, 

jednoznačné naštvání to bylo právě a jen u KK. Smutek byl u všech příběhů emocí pouze 

doprovodnou a až na příběh KK ho respondenti volili ve všech pozicích v rámci dané 

konverzace méně než možnost, že se mluvčí necítil nijak. K možnosti nijak se dostaneme dále. 

Respondenti v pozicích mluvčích také častěji uváděli, že jejich záměrem bylo pobavit adresáta 

v příběhu HH, který jsme nakonec charakterizovali jako špatný vtip. V ostatních případech 

nebyly jejich výsledky signifikantní v rámci celé množiny. Posledním zajímavým zjištěním 

spojeným s rolí respondenta jako mluvčího je jednak odhad plánovaného humorného účinku na 

poslouchající u příběhu KK (možnost, že se posluchači měli cítit vesele, volili až dvakrát častěji 

než respondenti v ostatních pozicích – 36,95 % proti 15,18 % adresátů a 12,87 % posluchačů), 

a stejně tak odhadovali, že poslouchajícím také skutečně jejich průpovídka přišla zábavnější, 

než uváděli zbylí testovaní (32,67 % vs. 23,50 % obětí a 7,16 % posluchačů). 

Emoce adresátů odhadovali respondenti všech tří skupin jako celkově mírnější u 

předpokládaného účinku (volili častěji, že adresát se měl cítit vesele, naopak méně často, že 

měl být naštvaný nebo smutný – možnost „nijak“ probereme opět dále) než u účinku reálného. 

Respondenti v pozici adresátů (nebo jinak také obětí) ironické reakce vykazovali mírné 

odchylky od výsledků zbylých skupin v hodnocení, zda mluvčí v příběhu KK chtěl adresáta 

naštvat (ve srovnání s ostatními volili častěji možnost, že je mluvčí skutečně chtěl naštvat, ale 

naopak o něco méně častěji než zbylí odpovídající se hodnotili jako naštvaní v otázce reálného 

účinku). Také u příběhů HK, KH a KK uváděli častěji, že se po poznámce mluvčího cítili 

smutní, než všichni ostatní odhadovali. Ostatní odpovědi byly opět srovnatelné s alespoň 

jednou ze dvou zbývajících skupin. 

 Jako poslední přicházejí na řadu respondenti, kteří zaujali roli nezainteresovaných 

posluchačů. Všechny tři skupiny se domnívaly, že mluvčí chtěl, aby posluchači byli zejména 
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veselí nebo aby na ně poznámka neměla žádný vliv, protože případná kritika nebyla mířena 

proti nim (odpověď nijak opět probereme v následujícím oddílu). Sami posluchači ale u příběhu 

KK uváděli častěji, že je mluvčí chtěl naštvat nebo rozesmutnit. Ovšem stále šlo o výsledek 

kolem 20 % respondentů (cíl naštvat – 16,08 %, cíl rozesmutnit – 20,18 %), zatímco u ostatních 

skupin vždy jen o méně než 10 % pro varianty naštvaně a smutně (naštvaně – 6,28 % mluvčích, 

7,74 % obětí; smutně – 6,42 % a 6,86 %, podobně jako u příběhů HH, HK a KH, kde se 

s ostatními shodoval i názor „posluchačů“). U skutečného účinku ale sami uvedli, že se nakonec 

cítili méně naštvaní, než si mysleli, že měl mluvčí v plánu (14,91 %). Stejně tak i u varianty 

smutně – zde ale „mluvčí“ i „oběti“ naopak uvedli, že posluchači byli ve skutečnosti smutnější, 

než si mluvčí přál, a poměrně překvapivě považovali posluchače za smutnější, než se hodnotilo 

samo publikum. Rozdíl v reálném účinku výpovědí se ukázal i u příběhu HH, kde se 

respondenti shodli, že „obecenstvo“ mluvčí naštval více, než plánoval (záměr – 4,50 %, 5,82 %, 

7,13 %; účinek – 18,60 %, 14,36 %, 24,42 %), a z výsledků navíc vyplývá, že posluchači se 

hodnotili mírně častěji naštvaní, než si mysleli ostatní. 

Posledním výsledkem, který vyplynul z hodnocení této výzkumné otázky, je mírný 

negativní vliv vybraných čtyř typů ironických reakcí i na nezainteresované okolí. Jak jsme 

zmínili výše, respondenti shodně ve všech třech skupinách uváděli u příběhů HH, HK a KH 

téměř nulový záměr mluvčího, aby se poslouchající cítili smutně, skutečný účinek ale hodnotili 

hůře. U HH, KH i KK jsme v poznámkách respondentů našli, že okolí nebylo příjemné slyšet 

kritiku oběti (u HH často upozorňovali, že odér nohou, který zde mluvčí zveličuje, mohl 

skutečně být dost výrazný, a nehodilo se tedy o něm žertovat) a cítili se také trochu trapně nebo 

v rozpacích. Hůře byl hodnocen nakonec i příběh HK, který byl jinak přijímán velmi pozitivně 

jako dobrý vtip, a v poznámkách jsme opět objevili názory, že ostatní se sice bavili, zároveň ale 

často přehodnocovali svůj názor na oběť repliky (např. uvědomili si, že Monice není nikdo dost 

dobrý; došlo jim, že Monika je nána; pochopili, že to s ní partneři nemají lehké). 

Jak je tedy vidět z výsledků, chování respondentů v závislosti na přidělené roli se mění 

také v závislosti na konkrétním typu příběhu. Navíc humorná složka motivace mluvčího, jeho 

záměru i skutečného účinku je s výjimkou příběhu KK vždy významná a i v případě KK je 

nutné ji zohledňovat. 
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6.4 Výzkumná otázka č. 4 – míra angažovaných emocí 

Naše hypotéza, že se s ironií vždy pojí nějaký emocionální stav mluvčího a adresáta i 

emocionální reakce nezainteresovaného posluchače, byla potvrzena pouze částečně. Zároveň 

se částečně potvrdilo i tvrzení probantů z výzkumu Pospíšilové a Filippové (2011), že mluvčí 

nemusí nijak ironií reagovat na svůj emocionální stav ani se snažit vyvolat nějaké emoce u 

adresáta nebo posluchačů. Výzkumná otázka byla v zásadě formulována velmi problematicky 

a černobíle. 

 Z vyhodnocených výsledků jasně vyplynulo, že emoce jsou vždy angažované u všech 

účastníků dané konverzace, ale že nesprávná je představa jedné hlavní emoce, která vyvrcholí 

použitím ironické reakce. Naopak se ukázalo, že u ironických mluvčích v našich příbězích 

všichni respondenti předpokládali poměrně významnou míru odpovědi „mluvčí se necítil 

nijak“, a to i u příběhu KK, kde respondenti detekovali vysokou míru naštvání mluvčího. U 

příběhů HH a HK se jednalo o druhou nejčetnější odpověď napříč skupinami, u scénáře KH a 

KK byla na třetím místě, ale od druhé volby byla vzdálená jen o cca 10 % respondentů, zatímco 

varianta „smutně“ se s výjimkou příběhu KK držela v okolí 0 %. 

 Varianta nijak byla i častou volbou všech respondentů při vyhodnocování toho, jak chtěl 

mluvčí ovlivnit adresáta. U příběhu HH šlo o druhou nejčastější možnost (23,57 % mluvčích, 

28,00 % adresátů a 22,10 % posluchačů), ale hlavním záměrem bylo bezkonkurenčně pobavit 

adresáta (70,23 %, 61,64 % a 62,21 %). U HK šlo dokonce o nejčastěji zmiňovanou možnost 

(38,24 % mluvčích, 43,09 % adresátů a 38,88 % posluchačů; ostatní možnosti dosahovaly 

hodnot pod 30 %). Respondenti to vysvětlovali tak, že mluvčí chtěl adresátku pouze upozornit, 

že plácá nesmysly nebo neví, co říká. U KH volilo nijak také cca 40 % lidí z každé skupiny 

(39,21 %, 38,95 % a 38,51 %), ale možnost, že se měl adresát pobavit, získala přízeň kolem 

50 % respondentů ze všech kohort (54,37 %, 45,01 %, 54,63 %). Respondenti tento výsledek 

zdůvodňovali tím, že mluvčí chtěl jen upozornit adresáta, že nezvolil správný předmět, ale 

kritika neohrožovala jeho tvář (poznámky jako např. chtěla, aby přinesl jiný talíř; aby se 

zamyslel a přinesl větší apod.). U výsledku KK respondenti volili napříč skupinami nejčastěji 

v podobné míře možnosti smutně a nijak, ačkoliv jsme předpokládali, že záměrem mluvčího 

bude spíše adresáta naštvat. Respondenti ale uváděli, že mluvčí pouze chtěl, aby se adresát nad 

svým chováním zamyslel a uvědomil si, že svou výtku mluvčímu přehání, nebo si jen přál, aby 

adresát zmlknul a uklidnil se. 
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Příběhy HH, KH a KK si odhadovanou míru toho, že mluvčí svými slovy adresáta nijak 

neovlivnil, v případě reálného účinku neudržely. Naopak mírně stoupla u respondentů v pozici 

adresátů u varianty HK (záměr – 43,09 %; účinek – 44,57 %).  

Posledním zajímavým zjištěním je, že oběti ovlivnila replika v KH více, než ostatní 

odhadovali (18,19 % obětí zaškrtlo možnost nijak proti 22,13 % mluvčích a 22,17 % 

posluchačů), a naopak u KK je nechala chladnějšími (17,37 % vs. 12,41 % mluvčích a 13,60 % 

posluchačů). To může opět ukazovat na nevypočitatelnost ironie, jejíž účinek se často liší od 

záměru i od odhadu skutečné reakce adresáta. 

 Posluchači, kteří ve vzorku respondentů měli reprezentovat nezainteresované okolí, 

představovali ve skutečnosti s výjimkou KK opravdu spíše publikum pro mluvčího. U všech tří 

příběhů bylo tím stěžejním cílem mluvčích pobavení ostatních přítomných. Pouze u KK 

respondenti napříč skupinami nejvíce uváděli, že mluvčí nechtěl ostatní nijak ovlivnit. 

Porovnáme-li výsledky možností Ostatní se neměli cítit nijak u jednotlivých příběhů s výsledky 

Adresát se neměl cítit nijak, zjistíme, že záměr mluvčího nijak neovlivnit posluchače byl 

s výjimkou KK méně častý než záměr neovlivnit adresáta, což je překvapivé. Tedy konkrétně 

že mluvčí chtěl častěji pobavit nezaujaté posluchače, než si kladl za cíl ovlivnit chování 

samotného adresáta. Toto zjištění je v souladu s výsledky Tannenové (Tannen, 2005), které 

ukazují, že ironii i humor používaly sledované osoby k vybudování své pozice v rámci dané 

komunikační situace. 

 Co se týče skutečného účinku, výsledky se víceméně shodovaly s předpokládaným 

záměrem mluvčího. Pouze u KK se posluchači sami označili za méně zainteresované, než 

odhadli mluvčí a adresáti (63,60 % proti 42,80 % mluvčích a 55,47 % obětí), ale bylo to více i 

proti vlastnímu původnímu odhadu záměru mluvčího (původně jen 54,39 %). 

Všechny dílčí výsledky této výzkumné otázky tedy ukazují, že každý mluvčí, adresát i 

posluchač prožívali nějaké emoce, vzhledem k relativně vysokým četnostem odpovědi nijak lze 

ale usuzovat, že dané emoce nebyly jediným spouštěčem nebo projevem jejich reakce. 
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7. Závěry 

Cílem této práce bylo popsání aspektů fungování verbální ironie v rámci naší každodenní 

komunikace. Stejně jako je tomu např. u zdvořilosti nebo humoru při analýze každodenních 

hovorů, dospějeme při zkoumání ironie k závěru, že ironické může být prakticky cokoliv. Proto 

byl také tento výzkum uveden poměrně rozsáhlou a tematicky různorodou teoretickou částí, 

jejímž úkolem bylo připravit u čtenářů půdu pro pochopení všech aspektů zkoumaných v části 

praktické. 

 První výzkumná otázka zkoumala, zda ironie s větším podílem kritiky bude pro 

respondenty srozumitelnější než ta s větším podílem humoru. Předpokládali jsme, že ironie 

kritická bude pro probandy jasnější, protože je v ní zdůrazněn kontrast mezi realitou a tím, co 

by mluvčí od adresáta skutečně očekával (KK – kamarádka by měla být shovívavější, protože 

se takové věci stávají; KH – Pavel by měl přemýšlet, zda se velký dort vejde na malý talíř). U 

forem s převládajícím podílem humoru nebylo očekávání mluvčího tak jasné (HH – Karel chce, 

aby se Jirka obul? Karel chce Jirku ztrapnit? Má to být vtip?; HK – Petr Moniku uráží? Je jen 

vtipný?). Domnívali jsme se, že formy s větším podílem humoru budou také více závislé na 

individuálních rysech testovaných. Analýza dat získaných z dotazníkového šetření všechny tyto 

domněnky potvrdila. Humorná složka ironie skutečně záměr mluvčího znejasňuje a záleží na 

osobních preferencích nebo zkušenostech testovaných osob, jak na ně replika zapůsobí. 

Ironická kritika byla v tomto ohledu jasnější. 

 Předmětem druhé výzkumné otázky bylo působení věku respondentů na hodnocení 

nepříjemnosti, příjemnosti i vtipnosti ironie. Předpokládali jsme, že mluvčí do 25 let by mohli 

ironii hodnotit jako nepříjemnější než ti starší. Ukázalo se, že mladší mluvčí jsou tolerantnější 

k typům HH a KH, zatímco HK a KK byly podle nich nepříjemnější, než uváděli probanti starší. 

Rozdíly zjištěné mezi oběma skupinami ale nebyly příliš výrazné, protože ve zkoumaném 

vzorku nebyli dostatečně zastoupení lidé od 12 do 18 let a lidé od 50 let výše (více viz oddíl 

Limity výzkumu v dizertační práci). Výsledek je tedy spíše podnětem pro další zkoumání 

zaměřené přímo na tuto problematiku. 

 Druhá část této výzkumné otázky se zabývala tím, zda je pro respondenty důležité stáří 

adresáta. Tedy zda dělají mezi adresáty ironie rozdíly. Přestože mnozí v poznámkách uvedli, 

že věk pro ně není stěžejní, že hodnotí především svůj vztah k adresátovi, z výsledků jasně 

vyplynulo, že preferují ironii v komunikaci s lidmi podobného věku a mladšími. Potvrdil se 

tedy předpoklad, že ironie je komunikační strategií, která není určena všem v jednání 
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s kýmkoliv, a že např. věk adresáta může změnit rozhodnutí mluvčího být ironický jedním ze 

čtyř zkoumaných způsobů. 

 Třetí výzkumná otázka sledovala vliv přiřazené konverzační role na hodnocení záměru 

mluvčího a skutečného účinku ironie. Předpokládali jsme, že se potvrdí, že respondenti v roli 

obětí ironie ji budou hodnotit jako méně nepříjemnou, více příjemnou a více vtipnou, než se 

domnívají mluvčí i posluchači. Výsledky ovšem nebyly tak jednoznačné. Zajímavým zjištěním 

bylo, že u všech příběhů s podílem humoru (HH, HK i KH) uváděli respondenti v roli mluvčích 

výrazně častěji, že chtěli adresáta i posluchače pobavit. Naopak u příběhu KK vyplynulo, že 

„mluvčí“ uváděli jako důvod své promluvy, že chtěli adresáta naštvat, výrazně méně často než 

samotné „oběti“. U pocitů posluchačů se zase ukázalo, že lidé v pozici posluchačů hodnotili 

své pocity u příběhů HH a HK jako méně veselé, než si mysleli zbylé dvě skupiny, a u příběhu 

KK zase častěji odpovídali, že se necítili nijak, na úkor předpokladu ostatních dvou skupin, že 

se cítili pobaveně. Podíváme-li se na tyto výsledky s odstupem, zjistíme, že motivací mluvčích 

u HH, HK i KH bylo pobavit publikum i adresáta. Jakákoliv obsažená výtka byla spíš podnětem 

pro pichlavý humor, než aby jejím cílem bylo zranění nebo naštvání adresáta. Ani u příběhu 

KK, kde hlavním sdělením byla kritika, nebylo cílem adresáta naštvat nebo rozesmutnit, ale 

spíše ho upozornit na překročení hranice. Samotný smutek byl také napříč příběhy i rolemi 

nejméně pociťovanou emocí. Posledním zjištěním, které stojí za zvláštní pozornost, je také fakt, 

že mluvčí i oběti vnímání posluchačů podceňovali. V tom smyslu, že si obě skupiny myslely, 

že posluchače průpovídka pobavila více, než uvedli sami posluchači, nebo že se jich nijak 

nedotkla. Posluchači byli ve skutečnosti celou situací zasaženi více, než se předpokládalo. 

 Emoce spojované s vybranými čtyřmi typy ironie byly stěžejním předmětem zkoumání 

čtvrté výzkumné otázky. Respektive jejich možná absence. Po vyhodnocení odpovědí se 

ukázalo, že v případě ironie jsou vnímané emoce utlumené, ale stále je možné je detekovat. 

Odpověď, že se mluvčí, adresáti i posluchači nemuseli cítit vůbec nijak, se objevovala 

překvapivě často, ovšem nikdy nepřevládla a byla vždy doprovodem nějaké jiné emoce 

(veselosti, ale i naštvání). Přikláníme se tedy k názoru, že ironie má vždy nějaký emocionální 

náboj, ale ten je tlumenější ve srovnání s doslovným vyjádřením. Také v poznámkách 

k jednotlivým příběhům často zaznívalo, že mluvčí nebyl ironický v afektu, ale že svou 

poznámkou chtěl nějak ovlivnit chování adresáta i publika (tj. pobavit, ale i donutit 

k zamyšlení). Zde se tedy opět vracíme k tomu, že je výhodnější chápat ironii jako komunikační 

strategii, protože její použití není spojeno s nějakým exaltovaným emocionálním stavem, ale 

s promyšleným postupem, který má změnit konání svého adresáta.  
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