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Oponentský posudek disertační práce Dominiky Rýparové 

Ironie v českém jazykovém prostředí a její vnímání 

 

Dominika Rýparová zvolila pro svou disertační práci zajímavé a komplexní téma, 

jemuž zatím v českém prostředí nebyla věnována dostatečná pozornost. Autorka se tématem 

zabývá dlouhodobě a postupně prozkoumává různé aspekty sledovaného jevu. Je třeba 

souhlasit s autorčiným pojetím ironie nikoli jako „ozdoby“ řeči, ale jako jevu komplexnějšího, 

stojícího na úrovni komunikačních strategií a vyžadujícího k pochopení široký kontext. 

Zvolený pohled umožňuje nahlížet ironii jako dynamicky fungující v procesu komunikace.  

Jádrem předkládané práce je experimentální výzkum založený na dotazníkovém 

šetření a využívající především kvantitativní přístup. Autorka usiluje o prozkoumání několika 

témat: rozpoznatelnosti vybraných typů ironie, vlivu věku respondentů na recepci a užívání 

ironie, vlivu role, kterou respondenti zastávají v komunikaci, na recepci ironie a otázku 

emocí, které ironie může v komunikantech vyvolávat. Zformulované výzkumné otázky jsou 

zajímavé a dotýkají se několika důležitých aspektů ironie. Omezení výzkumu na zvolené typy 

ironie je vhodné; je pochopitelné, že vzhledem ke komplexnosti zkoumaných jevů není možné 

celou problematiku vyčerpat v jedné práci – autorčin text tak může sloužit i jako inspirace pro 

výzkumy další. Podnětná je rovněž řada zjištění, k nimž autorka dospívá (kladně hodnotím 

především nápad analyzovat odpovědi respondentů pojaté z perspektivy různých účastníků 

komunikace), zajímavé jsou však i některé výsledky „vedlejší“ (např. to, že někteří 

respondenti uvádějí, že jistý účastník se mohl „necítit nijak“). Je třeba též ocenit, že se autorce 

podařilo shromáždit data od rozsáhlého vzorku respondentů a že se k výzkumu snažila 

přistoupit zodpovědně (viz dosti rozsáhlý předvýzkum a úsilí o pečlivou prezentaci výsledků). 

Z teoretických kapitol práce pokládám za cenné části zpracovávající literaturu věnovanou 

ironii a zajímavé jsou části srovnávající ironii a metaforu. 

Předkládaný text má však bohužel i jisté nedostatky. Především úvodní teoretické 

kapitoly jsou (zejm. kap. 1 až 3) dosti nepřehledné a postrádají jasné směřování k tématu 

práce. Výklad v nich často odbočuje k tématům, která jsou sice zajímavá, ale s autorčiným 

výzkumem souvisí spíše volně a zároveň je na daném prostoru není možné pokrýt do 

dostatečné hloubky. Textu zřejmě chybí jasná úvodní část, která by čtenáře zorientovala ve 

struktuře práce a v tom, že jádrem práce je výzkum jistého typu a u jistých respondentů, což 
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by pomohlo mj. objasnit, proč se autorka některými tématy zabývá a proč se např. zmiňuje o 

respondentech.  

Bylo by také bývalo dobré jasněji definovat některé pojmy (např. komunikační 

strategii, která je pro práci jedním z termínů klíčových, ale např. též konverzaci, neboť její 

pojetí se liší v lingvistické tradici anglické a české) a sjednotit užívání některých termínů či 

vysvětlit případné vztahy mezi nimi, pokud mají označovat různé skutečnosti (např. jazykové 

dovednosti, jazykové kompetence, schopnost komunikace, jazykové chování; mysl, vědomí;  

být slušný a být zdvořilý; konverzace a běžná konverzace). Je „ironická průpovídka“ míněno 

jako termín? Co je míněno „žádoucí funkcí“ na s. 47 a premisou na s. 98? 

Vhodné by bylo explicitněji vymezit, jaký je vztah mezi vyjadřováním nedoslovným, 

obrazným, figurativním (v citátu na s. 52), popř. reálným sdělením (s. 65) či jiným než 

obvyklým sdělením (s. 58). (Znamená „nazývat věci pravými jmény“, s. 51, vyjadřovat se 

doslovně?) Z výkladu se zdá, že autorka předpokládá, že prvotní je vyjádření doslovné – je 

tomu opravdu tak? (A mohou být i případy, kdy případně doslovné vyjádření primární není? – 

K autorčinu výkladu bych připomněla ještě např. diskusi o tzv. nepřímých mluvních aktech, 

kterou vyvolaly práce Searlovy, či diskusi o významu slova „literal“ mezi A. Wierzbickou a 

G. Lakoffem.)  

K části věnované tomu, o čem vzájemně lidé komunikují, by bylo dobré dodat, že jde 

nejen o informace a sebeobraz, ale i o obraz druhého, vzájemný vztah, pravidla vzájemné 

komunikace atd. (Užitečná by mohla být teorie P. Watzalwicka o vztahovém a obsahovém 

aspektu komunikace.) 

Při zpracování poznatků odborné literatury autorka často využívá sekundární zdroje i 

tam, kde jsou primární zdroje dostupné (např. G. Lakoff, Patočka,Wierzbicka, Piaget, 

Fauconnier, Leech, Searle). Objevují se také nepříliš přesné formulace typu  „…zatímco 

metafora sleduje podobnost mezi myslí mluvčího a objektem pojmenování, ironie sází na 

podobnost mysli mluvčího a mysli posluchače“ (s. 7), „Před námi je stále ještě mnoho práce 

s ironií u běžných mluvčích“ (s. 8) a občas mohly být v textu častěji odkazy na zdroje.  Bylo 

by dobré také více rozlišovat, k jakému teoretickému či kulturnímu pozadí se zpracovávané 

odborné zdroje váží (např. různé teorie metafory, pojetí ironie v různých kulturách). 

U samotného výzkumu je hlavním problémem, kterého si je dle diskuse v závěru práce 

autorka vědoma, že pro testování byla zvolena písemná podoba dotazníku, ale ztvárňují se 

v něm situace z komunikace mluvené. Neuvažovala autorka např. o možnosti využít pro 
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výzkum ironii primárně psanou (např. z komunikátů typu e-mail, chat atp.)? Také by bylo 

dobré v diskusi více rozvést nevýhody či rizika dotazníkové metody. 

Byla bych rovněž opatrnější při srovnávání ironie v každodenní komunikaci a ironie 

ztvárněné v literárním díle (Saturnin), ale i v televizním pořadu (dva příklady z dotazníků 

vycházejí z televizního pořadu – a jeden z nich se ukázal jako problematický); rozdíly mezi 

nimi by bylo bývalo dobré více reflektovat. 

 Ve formulaci dotazníků se mi zdají nejednoznačné otázky typu „Z pohledu Karla, jak 

příjemná byla Vaše poznámka?“ (např. s. 138), když Karel je v testovaném příběhu ztvárněn 

jako mluvčí, který vyslovil ironickou poznámku. Také si nejsem jista škálou vůbec – velmi u 

příjemný či vtipný (typ „Jak příjemná byla Evina poznámka?“, s. 153) – odpovídá hodnocení 

„vůbec“ neutrální stav (ani příjemný, ani nepříjemný), nebo negativní (tj. nepříjemný)? 

Zajímalo by mne také blíže, jak bylo testováno to, že rozdíly v odpovědích 

respondentů v závislosti na jejich pohlaví nejsou významné (s. 88) – K této oblasti mám i 

otázku: Domnívá se autorka, že by bylo možné vysledovat rozdíly ve vnímání a užívání ironie 

v závislosti na tom, jaké se objevují různé kombinace pohlaví / genderu u respondentů – 

posuzovaných mluvčích – posuzovaných adresátů atd. (např. je-li posuzovatelem žena, 

ironickým mluvčím je muž a ironie je adresována ženě a další podobné kombinace)? (A lze 

nějak interpretovat to, že výzkumu se zúčastnilo o dosti více žen než mužů?) 

 

Přestože práce má jisté nedostatky, a to především ve zpracování teoretické části a ve 

strukturaci a formulaci výkladu, jako celek ji hodnotím jako splňující podmínky kladené na 

práce daného typu a doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji hodnocení prospěla. 
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