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 Autorka zpracovala velmi zajímavé a aktuální téma z oblasti mezilidské komunikace. 

Oceňuji interdisciplinární přístup, vedle oblasti pragmatické lingvistiky autorka využívá i 

poznatků kognitivních věd, psychologie, sociologie a antropologie. Teoretický úvod je tak 

poměrně komplexně zpracován. Souhlasím s pojetím vnímat ironii jako komunikační strategii 

(s. 6). Rovněž by bylo možno ovšem zmínit přístup k ironii jako mluvnímu aktu (např. 

z pohledu ilokuce a perlokuce, které právě u ironie mohou být v rozporu). Výborně je 

zpracována část věnovaná kognitivní lingvistice, jež vyúsťuje v tvrzení, že lidskou řeč nelze 

oddělit od zbytku procesů v lidském životě, lidská řeč je projevem lidské mysli (s. 14). V rámci 

lingvistiky parole tak autorka bere v potaz i složku neverbální. U komunikačních strategií typu 

ironie je tento přístup vhodný, neboť ironie vždy vyvolává emocionální odezvu u všech 

zúčastněných komunikantů, což je i jeden ze závěrů empirické části. Za zajímavý považuji 

rozbor tzv. ironického tónu, který komunikanti vnímají, aniž by si uvědomovali, kterými 

paralingválními charakteristikami je způsoben (např. pomalejší tempo, nazalizace, nadsazený 

důraz, s. 23). Za přínosnou považuji rovněž kapitolu věnovanou emocím v komunikaci. 

Autorka se dále věnuje věku v komunikaci, a to především charakteristice komunikace 

adolescentů. V této souvislosti mě zaujal předpoklad založený na dosavadních výzkumech, že 

během života se stáváme zejména k negativním formám ironie tolerantnějšími (s. 34). Čím si 

lze tento fakt vysvětlit? Na s. 44 se hovoří o genderu a dále vzdělání mluvčích. Autorka tvrdí, 

že vzdělanější mluvčí volí sofistikovanější výrazy. Je třeba specifikovat, co je tím konkrétně 

myšleno, eventuálně uvést příklady.  

 Relevantní je kapitola věnovaná nedoslovnému vyjádření. Autorka cituje výzkum, 

v němž byli komunikanti, kteří častěji používali nedoslovných vyjádření, hodnoceni jako 

komunikativnější a aktivnější (s. 49). Opět se ukazuje, že ve výzkumech mezilidské 

komunikace je třeba opustit hledisko, kdy za stěžejní je považován záměr produktora. Naopak, 

jak autorka správně poznamenává, při interpretaci ironie je důležité i hodnocení adresáta a 

posluchače. V empirické části je proto výzkum zaměřen nejen na záměr produktora pronést 

ironickou výpověď, ale i na vnímání a hodnocení ironie adresátem a dalším přítomným 

posluchačem. U nedoslovných vyjádření se tyto aspekty mohou diametrálně lišit. Klíčovým se 



pro interpretaci stává i kontext. V souvislosti s nedoslovným vyjádřením by bylo možno zařadit 

i pojem konverzační implikatury. Dobře jsou zpracovány typy modelů vnímání nedoslovných 

vyjádření a lze se ztotožnit i s tvrzením autorky, že konvenčně významový model je pro analýzu 

ironie v dané práci nejvhodnější.  

 Na s. 60 je užito termínu superporozumění bez dalšího vysvětlení, význam je třeba blíže 

objasnit, jak funguje na jazykovém materiálu. Pojem ironie je naopak vysvětlen zcela adekvátně, 

autorka upozorňuje i na limity různých vymezení a rekapituluje poznatky různých autorů.  

 Na s. 76 autorka cituje zjištění, že adresáti bývají k ironii tolerantnější, než mluvčí vůbec 

doufají. Mohla by autorka tento poznatek (a jeho zdroje) blíže okomentovat? Nabízí se i 

interpretace, že adresát toleranci pouze předstírá, aby si zachoval tvář. Bylo by i zajímavé 

zmínit některé výsledky výzkumu, na nějž je v práci často odkazováno (Rýparová, Filippová, 

připravuje se).  

 Na s. 79 v kapitole věnované závěrům mě zaujalo tvrzení, že ironie vykazuje určitá 

česká specifika, např. schopnost dětí detekovat ironii v raném věku. Mohla by se k tomuto bodu 

autorka blíže vyjádřit? Čím může být tento fakt způsoben? Jedná se o záležitost českého 

kulturního kontextu? 

 Praktická část je velmi přehledně uspořádána, v úvodu jsou precizně formulovány 

výzkumné otázky. Je zde patrná návaznost na výsledky dosavadních bádání. Pro čtenáře není 

úplně transparentní označení situací (HH, HK, KH a KK). Je tomu tak i proto, že do hry vstupuje 

i interpretace samotného čtenáře textu a jeho vnímání kritiky či humoru. Pro čtení by tak asi 

bylo jednodušší, kdyby se k příběhům odkazovalo jejich tématem (ideální muž, zpoždění…). 

V tomto bodě bych žádala autorku o vysvětlení, jak přesně postupovala při hodnocení situací 

jako zaměřených na vtip či kritiku. Relevantní je poznámka na s. 84, že roli hraje vedle kontextu 

i osobnost mluvčího a adresáta. Lze to chápat tak, že co je přijato pozitivně od jednoho 

mluvčího, mohlo by působit nepatřičně u jiného mluvčího? 

Co se týče praktické části, velmi oceňuji široký záběr samotného výzkumu, velký počet 

respondentů a statistické zpracování velkého objemu dat. Kladně hodnotit lze rovněž fakt, že 

autorka se nevěnovala pouze stanovisku mluvčího, ale i pocitům adresáta a posluchače. 

K některým zvláště relevantním zjištěním je možno se vyjádřit i v následné diskusi, zde 

nabízím několik podnětů: 

 

1) U kterého příběhu byl nejmarkantnější rozdíl mezi vnímáním mluvčího a adresáta, 

eventuálně posluchače? 

2) Vyvolává ironie vždy emoce? 



3) Výzkum naznačuje, že samotná oběť ironie nehodnotí důsledky ironie tak kriticky 

jako posluchači (např. s. 102). Nemůže se opravdu jednat pouze o předstírání? 

4) Čím je dáno, že humorná složka ironii znejasňuje, zatímco kritické aspekty se zdají 

transparentnější (např. s. 122)? 

5) Jaký je vztah ironie a zdvořilosti? 

 

Celkově lze tedy shrnout, že dizertační práce Dominiky Rýparové je cenným 

příspěvkem k poznání fungování ironie v českém kulturním kontextu. Autorka si je sama 

vědoma limitů své práce, např. nevyvážený počet respondentů z hlediska genderu a věku, ale 

především faktu, že se jedná o situace uměle představené respondentům, tedy nikoliv autenticky 

prožité situace; ironie je pak prezentována v uměle vytvořeném kontextu. Je pravděpodobné, 

že v reálných kontextech s reálnými mluvčími by se interpretace a s ní spojené emoce 

komunikantů mírně odlišovaly. Na druhou stranu dosavadní pragmalingvisticky orientované 

výzkumy komunikace potvrzují, že výsledky výzkumů prováděných formou dotazníků se příliš 

neodlišují od analýz reálných situací, navíc dotazníky umožňují přesnější kvantifikaci odpovědí, 

což se prokázalo i v posuzované práci. Autorka prokázala znalost relevantní literatury, na jejímž 

základě formulovala výzkumné otázky. K výzkumu zvolila odpovídající metodologii, oceňuji 

rozsah i solidní statistické a přehledné zpracování dat. Práce je psána odborným stylem téměř 

bez gramatických a ortografických odchylek (ovšem na s. 43 sprostředkovatel). 

Práce splňuje požadavky standardně kladené na dizertační práci, proto ji doporučuji 

k obhajobě.  

 

Navrhované hodnocení: prospěla 

 

 

 

 

 

V Praze dne 24. 3. 2016                                      PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. 

 

  

 

 

 


