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Tomáš Doischer: Vznik diskursních markerů v češtině: případová studie slova vždyť 

Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2015. 

Posudek vedoucího. 

 

Bakalářská práce Tomáše Doischera „Vznik diskursních markerů v češtině: případová studie slova vždyť“ 

dává nahlédnout do zatím málo probádané oblasti na pomezí gramatiky a pragmatiky, konkrétně do chování 

výrazů s obtížně definovatelným kategoriálním statusem, signalizujících různé odstíny pragmatických 

významů. Adekvátní popis těchto výrazů je náročnou výzvou, zejména kladenou těmi lingvistickými směry, 

které programově zahrnují pragmatickou dimenzi komunikace do gramatických analýz a akcentují 

diachronní explanace pozorovaných jevů. Právě zaujetí těmito výkladovými rámci, jak autor v úvodu 

přiznává, stálo na počátku předkládaného výzkumu, který vyústil do originálního pokusu o metodologicky 

sevřenou a autorsky silnou analýzu výrazu vždyť v současné češtině. Ocenění zaslouží bezesporu odvaha, 

s jakou se student při práci na tématu rozhodl opustit předem vytyčenou cestu zkoumání a výkladové 

postupy, aby reagoval na problémy, které v průběhu práce vyvstaly. Původní cíle práce tak doznaly jistých 

změn, nicméně konečný výsledek působí kompaktním dojmem.     

 

Bakalářská práce sestává ze dvou hlavních částí: synchronní analýzy výrazu vždyť a diachronního rozboru 

jeho vzniku. Synchronní analýze přitom předchází poměrně rozsáhlé představení zvoleného 

metodologického rámce, jímž je Natural Semantic Metalanguage (NSM), metodologie, která – jak autor 

sám upozorňuje – není v kontextu gramatických, resp. pragmatických analýz rozhodně běžná a zatím jen 

minimálně využívaná. V této souvislosti se nabízí otázka, zda je skutečně třeba věnovat tolik prostoru 

představení NSM v obecné rovině (její genezi a obhajobě základních premis v původní aplikaci na lexikální 

materiál) a zda by naopak nebylo užitečnější zaměřit se více na využití této metody při popisu významu 

diskursních markerů, který je vlastním tématem práce. Zejména je škoda, že nejsou nijak představeny studie 

zmíněné v úvodu, které podle autora k popisu diskursních markerů metodu NSM úspěšně využívají (Travis 

2006, Fischer 2006). Jejich postupy a výsledky by mohly pomoci ujasnit si principy, síly a slabiny podobné 

analýzy a posloužit jako určité měřítko adekvátní aplikace zvolené metodologie. 

Obě části, synchronní a diachronní, působí možná na první pohled trochu nesourodým dojmem: liší se cíli 

a výkladovými strategiemi. Synchronní analýza se profiluje jako explicitně metodologická a opírá se 

zřetelně o NSM, diachronní analýza je mnohem silněji postavena na jednotlivých dokladech a vlastní 

autorově jazykové intuici, jako metodologické zázemí přitom deklaruje využití teorie gramatikalizace, 

případně pragmatikalizace. Oba druhy analýz nicméně spojuje důraz na prvek vztahovosti, který autor 

identifikuje jako klíčový významový rys výrazu vždyť. Diachronní analýza tak přirozeně doplňuje 

synchronní rozbor sémantiky výrazu pokusem o zmapování jeho geneze.  

I přes pochopitelné obtíže, se kterými se musel student v diachronním oddílu vyrovnávat (absence dat, 

nedostatečná znalost staré češtiny, nutná spekulativnost některých soudů), přinesla diachronní analýza řadu 

zajímavých komentářů a základní vývojová linka, kterou autor pro výraz vždyť načrtl, působí ve svých 

obecných konturách – jakožto profilace nového významu z konverzační implikatury – přesvědčivě 

(v jednotlivostech už se názory mohou rozcházet, viz níže). V řadě postřehů je autor pravděpodobně na 

správné stopě, například původní spojitost výrazu se stavovými a habituálními slovesy a teprve postupný 

přechod ke slovesům jednorázovým nebo identifikace přípustkové funkce v rodícím se významu slova vždyť 

(v příkladu 20). Ostatně přesvědčivá je i argumentace proti genezi současného významu z prostého spojení 

časového vždy se „zesilovací“ částicí –ť a výhrady vůči tradované interpretaci ukázkového příkladu 

v etymologických slovnících. I přes jisté rozpaky ohledně interpretace některých příkladů zaslouží tato 

kapitola rozhodně uznání. 
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Celkově práci hodnotím jako velmi vydařenou. Vyniká samostatným autorským přístupem, „badatelskou 

poctivostí“ a důsledností v aplikaci zvoleného řešení, vyznačuje se jasnou a logickou strukturou (sledující 

otázku od její počáteční formulace přes identifikaci problémových momentů, návrh řešení a provedení 

analýzy). Student má výjimečnou schopnost stručného, a přitom jasného vyjádření klíčových myšlenek, 

překvapivě široký vědomostní rozhled (nejen) v lingvistice (obeznámenost se základními filosofickými 

pojmy a otázkami je na duchu práce rovněž patrná) a schopnost zasadit konkrétní problém do širšího 

lingvistického kontextu. Každý krok provedené analýzy je zdokumentován a zdůvodněn, takže má čtenář 

možnost sledovat autorovu myšlenkovou cestu. Možná trochu nezvyklou míru „beletrističnosti“ 

a exponované osobní angažovanosti osobně nevnímám jako nepřípadnou ani rušivou – ve spojení 

s ostatními kvalitami práce odrážejí autorovu tvůrčí samostatnost při řešení problémů a sympatickou ochotu 

přiznat čtenáři vlastní pochybnosti, které ho při psaní práce provázely. Věřím, že takový přístup je 

inspirativnější než věcný popis analyzovaných faktů bez patrného osobního zaujetí.  

Po formální stránce by nicméně práci rozhodně prospěla pečlivější závěrečná korektura. Kromě některých 

chybně skloněných tvarů (zejména bych doporučovala věnovat větší pozornost plurálové shodě v neutru: 

„…objevil absenci slov, které by korespondovaly primitivům před a po“ – str. 16, „sadu … pravidel, které 

umožňují“ – str. 46) se jedná o některé neobratné anglicismy, ať už lexikální, např. „kombinatorické 

vlastnosti“ (str. 11 a 46), nebo vazebné, např. „korespondovat něčemu“ (str. 16), nebo dokonce 

o syntaktická torza (str. 12, 46). Poněkud matoucí je rovněž ne zcela průhledné číslování jednotlivých 

příkladů (uvedené nikoli před citovanými doklady z korpusu, nýbrž až za provedeným rozborem). Za 

nejzávažnější formální nedostatek nicméně považuju nesjednocenou citační normu v seznamu použité 

literatury.    

 

Jak autor v úvodu sám případně zdůrazňuje, k práci je třeba přistupovat jako k práci metodologické a z této 

pozice je třeba ji i hodnotit. Analýza pragmatických významů je nesmírně obtížným podnikem, který skrývá 

řadu více či méně zjevných nástrah a bez rigorózní metodologie je často, zvláště při prvním kontaktu se 

zdánlivou bezbřehostí pozorovaných významových nuancí, nemožné uchopit otázku v celé její komplexitě. 

Student velmi záhy a zcela případně rozpoznal silné riziko přílišné subjektivní zatíženosti, jehož výsledkem 

by mohl být vnitřně nesourodý soubor postřehů spekulativní povahy, identifikoval nejproblematičtější 

momenty analýzy a „ošetřil“ je – podle svého nejlepšího vědomí – volbou pevné a vnitřně sevřené teorie.  

 

Rámcovým překvalifikováním práce z empirické na metodologickou na sebe nicméně student bere 

povinnost obhájit i premisy a principy metodologie, kterou ke své analýze zvolil, jednak v obecné rovině 

coby adekvátního výkladového rámce popisovaného jazykového problému, jednak v konkrétní aplikaci na 

vlastní materiál. Prakticky všechny mé výhrady vůči předkládané práci plynou právě z volby výkladového 

rámce NSM, resp. jeho až příliš vřelého přijetí. Nepochybuji o tom, že student si je vědom jeho rizik 

a nedostatků při konkrétním užití, ale kromě úvodních kapitol, kde jsou reprodukovány již dříve vznesené 

výhrady na velmi obecné rovině (které ovšem bezprostředně nesouvisejí s cíli práce) a formulovány pokusy 

se s nimi vyrovnat, nejsou nikde explicitně vyjádřeny. Vzhledem k tomu, že se práce z velké části profiluje 

jako metodologická, bylo by vhodné, aby byl zvolený postup v průběhu či v závěru práce kriticky 

zhodnocen, tj. aby byly vyhodnoceny i jeho slabé stránky, které se v průběhu analýzy vyjevily, 

a konfrontovány s alternativními způsoby řešení. 

 

Následuje několik obecnějších připomínek, otázek a námitek vůči metodologii NSM, které mě v průběhu 

čtení napadaly a které nabízím jako body do diskuse u obhajoby práce. Rozdělím je pro přehlednost na 

otázky směřující a) na motivaci k volbě dané metodologie, b) na premisy a principy NSM a c) na aplikaci 

teorie na vlastní materiál.     
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a) Zdůvodnění volby metodologie 

1. V kapitole 3.1 (kterou obecně považuji za velmi vydařenou) autor shrnuje své výhrady vůči stávajícím 

slovníkovým popisům významu výrazu vždyť: disparátnost identifikovaných významů (neobhajitelná 

polysémie) a jejich nedostatečnost vzhledem k explikaci konkrétních užití: „Takové popisy navíc shrnují 

výskyty vždyť, které se výrazně liší v mnoha aspektech, jinými slovy, nejsou dostatečně jemné. Nakonec pak 

i v těchto případech musí výzkumník velkou část chování výrazu vysvětlit odkazem k pragmatice.“ (str. 23, 

zvýraznila MZ). Reakcí na uvedené námitky je pak právě volba NSM. NSM je ovšem funkčním řešením jen 

ve vztahu k první námitce – programově redukuje polysémii výrazů. Redukce přitom dociluje právě 

zaměřením na společné významové rysy, směřuje tedy k větší obecnosti, nikoli k jemnějšímu popisu. I při 

vlastní analýze ostatně student velkou část chování slova vždyť nechává bez vysvětlení jako projev jeho 

kontextuálního ukotvení. Jak mám ve vztahu k druhé námitce rozumět motivaci k volbě NSM? 

 

2. Obecněji: jak autor sám podotýká, NSM stojí na jasném rozlišení mezi sémantikou a pragmatikou 

a programové snaze o to maximálně zredukovat rozmanitost vyjadřovaných pragmatických odstínů na 

základní sadu společných významových rysů. Od popisu pragmatických významů teorie NSM z principu 

ustupuje, chápajíc je jako součást kontextuálního ukotvení výrazu. Nabízí se otázka, je-li taková teorie 

vůbec vhodná k postižení funkce pragmatických markerů, a pokud ano, v jakých ohledech. Navíc, zvláště 

v diachronní perspektivě gramatikalizace a pragmatikalizace výrazů, kterou autor zaujímá, se zřetelně 

ukazuje, že sémantika výrazu se postupně naplňuje právě (původně) pragmatickými obsahy. Snaha 

separovat kontextuální významy, která je jedním z definičních rysů NSM, se tak v kontextu východisek 

práce může někomu jevit jako protiintuitivní. Bylo by užitečné, kdyby se student s ohledem na uvedené 

námitky zamyslel nad otázkou, jaké další možnosti popisu významu diskursních markerů by se nabízely 

a jaké výhody a nevýhody by tyto metody s sebou nesly oproti metodě, kterou si vybral. 

 

b) Otázky k NSM 

1. Povaha sémantických primitivů 

- Jakým způsobem dospívá NSM ke stanovení sémantických primitivů?  

- Čím je zaštítěno tvrzení jejich universality?  

- Může některý jazyk „obsahovat“ sémantický primitiv, aniž by ho formálně vyjadřoval? Co třeba význam 

vlastnění nebo existence, příp. lokalizace? Některé jazyky tyto významy formálně nevyjadřují, jak k nim 

tedy dospějeme? A jak je potom možný překlad z jednoho jazyka do druhého „užitím korespondujících 

výrazů“ (str. 12)?  

 

2. Analýza pomocí sémantických primitivů 

- Sémantická analýza primitivu dítě (str. 13) působí z mého hlediska zcela nepřesvědčivě. Proč byly vybrány 

právě ty rysy, které byly vybrány, právě v této kombinaci a proč máme věřit, že právě tato „kombinace“ 

bazálních významů (malé tělo + bezbrannost + „hájenost“) je jazykově univerzální? 

- Čím je dána struktura explikace významu? Záleží na pořadí jednotlivých kroků? Záleží na vnitřním 

členění?  

 

3. Univerzálnost sémantických primitivů 

- Významy před a po v jukatánské májštině: pokud hledáme alternativní způsoby, jak tento jazyk vyjadřuje 

významy před a po, jejichž autonomní existenci předpokládáme, nedopouštíme se vlastně stejně pochybného 

kroku jako při hledání výrazů korespondujících s významy hněv nebo národ, pro které my ve svém vlastním 

jazyku máme jasné pojmenování, ale jejichž přesné ekvivalenty nenacházíme v jazyce odlišném – kroku, 
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jehož odmítnutí stojí v samotném základu NSM? To, že významy před a po mluvčí jukatánské májštiny 

dokážou nějak vyjádřit, z nich ještě nedělá sémantické primitivy. Nebo ano? Z předkládaného výkladu 

nejsou tyto otázky zcela jasné. Viz rovněž bod 1. 

 

4. Možnosti objektivní lingvistické analýzy 

V kapitolce Arbitrárnost analýzy se autor velmi případně věnuje námitkám proti leckdy ne zcela průhledné 

motivaci sémantické analýzy, nicméně jeho obhajoba je ve své obecnosti nepřesvědčivá: v lingvistice jistě 

neexistují nezpochybnitelné algoritmy odhalování významu, to ovšem ještě neznamená, že neexistují žádné 

objektivní nástroje, jak význam uchopit. K vymezení významu je třeba dospět skrze analýzu jeho užití, skrze 

kontexty, ve kterých se typicky objevuje, nikoli pouhým porovnáváním lingvistovy analýzy s jejím zpětným 

ověřováním na mluvčích daného jazyka. Autorovo tvrzení je zde příliš silné.  

 

c) Aplikace NSM na vlastní materiál 

1. Překlad definice do sémantických primitivů 

Snahu formulovat významovou definici slova vždyť v sémantických primitivech chápu jako výraz určité 

„badatelské loajality“ vůči zvolenému metodologickému rámci a potřeby důsledného postupu při jeho 

aplikaci.  

Námitka: Překlad do sémantických primitivů působí v konkrétním případě násilně a není jasný jeho 

bezprostřední užitek: redukuje smysl řečeného téměř na samou hranici sdělnosti („nyní něco říkám“) a tlačí 

definici k příliš konkrétním významům, které nemusejí být součástí běžného fungování výrazu vždyť („něco 

dřívějšího“ může být i extralingvistický kontext).   

Otázka pro studenta: Odhlédneme-li od zmíněné motivace, jaký konkrétní přínos (tj. nikoli obecně, ale pro 

provedenou analýzu, o kterou především jde) spatřujete v překladu vypracované definice do termínů NSM? 

Jinými slovy, je nutné jít tak daleko? Nestačilo by využít z dané metodologie jen určitých prvků a jiné 

nezohledňovat?  

 

2. Obecnost navrhované definice slova vždyť 

Přínos NSM pro nabízenou analýzu výrazu vždyť je z mého pohledu dvojí: a) umožňuje sjednotit 

disparátnost významů slovníkových definic („překonání polysémie“ v chápání autora), b) a zejména 

poskytuje nástroj ke strukturaci významu tak, že ho rozkládá do jednotlivých komponentů/kroků. Přínos a) 

je otázkou očekávání, výhody b) jsou nesporné: umožnily autorovi identifikovat základní významový 

moment analyzovaného výrazu, kterým je „vztahovost“ (ať už s touto analýzou souhlasíme, nebo ne), tj. 

vztah mezi propozicí uvedenou samotným výrazem a čímsi, na co tento výraz reaguje (explicitně nebo 

implicitně; diskursní či extralingvistické povahy). Kompoziční analýza významu pak v každém případě 

dovoluje tuto vztahovost obnažit tím, že přesně poukáže na prvky tohoto vztahu. Osobně se ovšem nemohu 

zbavit dojmu, že analýza končí tam, kde by měla začínat. Identifikace relace k vymezení významu výrazu 

vždyť nestačí, je třeba popsat, v čem přesně tento vztah spočívá. To už je ovšem podle NSM (a autora) věcí 

pragmatiky, takže každý výskyt slova vždyť je dále popisován jednotlivě. Explikace těchto pragmatických 

významů nejsou ovšem neproblematické a v podstatě není jasné, jak se ve svém důsledku liší od problémů, 

s nimiž se potýkají slovníkové popisy. Navrhované funkce (kontextualizační, textově koherentní, 

zdůvodňovací, přitakávací atd.) se jednak zčásti objevují i ve slovnících (byť s jiným statusem, jako součást 

významu daného výrazu, zatímco zde pouze jako kontextuální interpretace), jednak jsou plodem stejné 

spekulace, jako je ta, kterou autor v počátku práce zavrhuje v tradičních slovníkových popisech. 
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3. Nadbytečnost komponentu e) 

Autor sám předjímá možnou námitku vůči nadbytečnosti komponentu e) („chci, abys věděl, co chci říct, 

když nyní něco říkám“) a čelí jí poukazem na inherentní apelovost výrazu. Pak by ovšem měl být tento 

komponent formulován jinak, konkrétněji. V tomto znění – a to je obecná výtka – jej lze aplikovat na 

jakýkoli výraz jazyka už z toho principiálního důvodu, že hovoříme za tím účelem, abychom se dorozuměli, 

a záleží nám tedy na tom, aby náš komunikační partner věděl, co říkáme. To je obecná strategie 

komunikace, která řídí většinu našeho vyjadřování. 

 

4. Konkurence slova vždyť s podobnými výrazy  

Autor tvrdí, že všech 250 analyzovaných výskytů slova vždyť při kontrole na základě zformulované definice 

obstálo. Znamená to, že žádný z výskytů neobsahoval významy, které by se příčily navrhovanému 

zobecnění. Významová definice je ovšem funkční jen v případě, že dokáže vymezit význam daného výrazu 

i vůči výrazům významově obdobným, např. ale, přeci atd. Opět se zde dotýkáme neuralgického bodu 

navrhované definice, kterým je její přílišná obecnost. Vyvstávají zde pochybnosti o tom, jestli by obstála 

i při konfrontaci právě s významově blízkými výrazy. Otázka: Zkoušel jste podobnou kontrolu i s těmito 

výrazy?  

 

5. Konkrétní námitky k jednotlivým příkladům 

- příklad 7 (str. 29): a dyť těch látek je takovejch hezkejch je zde pravděpodobně reakcí na spíše implicitní 

zdráhání mluvčího A vydat se na nákup látek; mluvčí B svou replikou namítá, že je spousta hezkých látek 

a že tedy ke zdráhání není důvod, protože nákup látek bude jednoduchou procedurou.  

- příklad 8 (str. 30):  

Interpretace je nekongruentní se sémantickou analýzou: podle komponentové analýzy vstupují do vztahu 

tvrzení Osoba X nemá kam jít s (dřívějším) tvrzením/informací Osoba X nemá ubytování. Při interpretaci 

kontextuálního významu ovšem autor tvrdí, že „…vždyť […] naznačuje, že tvrzení, že osoba X nemá kam jít, 

musí být interpretováno s ohledem na předcházející otázku „kam se osoba X odstěhovala“.  

- příklad 9 (str. 30): 

Podle mé jazykové intuice se nejedná jen o prosté přitakání, jak tvrdí autor, ale o námitku na bezprostředně 

předchozí reakci mluvčího B. Mluvčí A se implicitně vymezuje vůči signalizovanému nepochopení ze 

strany B (výrazem ale). (Z analýzy není bohužel jasné, jestli tvrzení v komponentu d) je totožné s replikou 

„no ale to sou ty první“ nebo s nějakým předchozím, zde nereprodukovaným a/nebo pouze předpokládaným 

tvrzením.)  

 

Závěrem mohu říci, že student jednoznačně dostál nárokům kladeným na bakalářskou práci. I přes výhrady, 

které mám k ideovému zázemí práce, je nepochybné, že se jedná o práci nadprůměrnou a pro všechny 

kvality zmiňované výše navrhuji hodnocení v ý b o r n ě . 

 

Magdalena Zíková, České Velenice a Praha 22.–25. 8. 2015 


