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Question tags right and isn’t it: a sociolinguistic study
Tázací dovětky right a isn’t it: sociolingvistická studie

Diplomová práce
Praha, leden 2018

Předložená diplomová práce je socio-lingvistickou studií dvou tázacích dovětků right a 
isn’t it. Cíl práce je dvojí: a. popsat pragmatické funkce těchto dvou tázacích dovětků, a b. 
zjistit, zda existují rozdíly v jejich užívání mezi muži a ženami. 

Teoretická část nejdříve v kap. 2.1. a 2.2. nastiňuje obecnou problematiku jazyka a 
genderu, přibližuje čtyři základní přístupy k rozdílům v jazyce mezi oběma pohlavími a 
následně detailně popisuje základní charakteristiky jazyka žen a roviny/oblasti, ve kterých se 
nejvíce odlišuje od  jazyka mužů. Zde se autorka opírá především o práci Robin Lakoff (1975), 
jejíž práce je považována za průkopnické dílo v oblasti „language and gender“ a to i přesto, 
že autorka své postřehy zakládá na pouhé intuici a nikoli empiricky podložených datech. 
V kap. 2.3 autorka definuje tázací dovětky a charakterizuje je z různých hledisek. Popisuje 
pravidla jejich tvoření, typy vět, ke kterým se dovětek může připojit, jejich intonaci závisející 
na polaritě věty a dovětku. Pro následnou empirickou část práce jsou zásadní kap. 2.3.5, kde 
autorka představuje dvě klasifikace tázacích dovětků na základě jejich tázacích funkcí (Algeo 
a Holmes) a kap. 2.4., ve které jsou shrnuty dosavadní poznatky týkající užívání tázacích 
dovětků muži a ženami. Teoretickou část práce lze v jejím přehledu možno považovat za 
vyčerpávající.

Pro svoji analýzu si autorka vybrala jeden tradiční dovětek isn’t it a druhý, formálně 
odlišný dovětek right, který má neměnnou formu (tzv. „invariant question tag“). Materiál pro 
analýzu byl čerpán z Britského národního korpusu, autorka excerpovala celkem 100 dokladů 
vět obsahujících isn’t it a 100 dokladů s dovětkem right. Analytická část je rozdělena do čtyř 
hlavních podkapitol, ve kterých autorka zkoumá následující aspekty: typy vět, ke kterým se 
dovětek připojuje, pragmatické funkce, reakce/odpovědi příjemce, a  pohlaví a věk mluvčích.

Doklady anglických vět s tázacími dovětky right a isn’t it jsou v rámci analýzy
klasifikovány nejprve podle toho, zda se dovětek připojuje k větě oznamovací, rozkazovací, 
zvolací nebo k tázací (kap. 4.1). Analýza potvrzuje, že nejčastěji se oba dovětky připojují 
k oznamovacím větám. Right se dále poměrně často (18 výskytů) připojuje k větám 
rozkazovacím, což poukazuje na větší flexibilitu tohoto tázacího dovětku oproti isn’t it. U 
obou dovětků se objevilo i několik případů, kdy dovětek následoval po větě tázací. Klíčovou 
kapitolou empirické části práce je následující kapitola (4.2), kde autorka analyzuje dovětky 
z hlediska jejich pragmatické funkce. Vzhledem k tomu, že se klasifikace pragmatických
funkcí v literatuře značně překrývají, autorka si pro potřeby své analýzy klasifikaci 
modifikovala sloučením klasifikací dle Algeoho a Holmesové. U každého z příkladu je 
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poměrně podrobně popsán kontext. Přestože se tento postup může zdát v lingvistické práci 
poněkud neobvyklý, pro určení pragmatické funkce dovětku se ukázal být zcela relevantní, 
neboť bez kontextu by pragmatickou funkci nebylo možné vůbec určit. Výsledky ukazují, že 
se tyto tázací dovětky vyskytují převážně v epistemické modální funkci (62% u right, 56% 
v případě isn’t it), druhou nejčastější je funkce facilitativní. Tato funkce převládá u isn‘t it 
(38%), v případě right šlo 16% výskytů. Zmírňující funkce byla rozdělena na dva podtypy, a. 
případy, kdy je dovětek zmírňuje výzvu a b. případy, kdy dovětek slouží ke zmírnění kritiky. 
Není překvapivé, že pouze right se užívá pro zmírnění výzvy. Toto zjevně souvisí s typem 
věty, která right v této funkci předchází  (vždy imperativní).  Zajímavá je funkce „challenging“
(přestože se vyskytlo celkem pouze 5 případů), kdy pomocí dovětku mluvčí vyjadřuje přímou 
kritiku nebo útok na adresáta.  

V kap. 4.3 autorka zkoumá, v kolika případech následuje po tázacím dovětku přímá 
reakce nebo odpověď ze strany příjemce. Ukazuje se, že se bezprostřední odpověď po větách 
s tázacím dovětkem vyskytuje v 68% v případě right, v 63% v případě isn’t it. 

V kap. 4.5 autorka zkoumá užívání tázacích dovětků z pohledu mluvčích, kde si všímá
jejich pohlaví, věku a typu konverzace (zda byli účastníci konverzace stejného nebo 
opačného pohlaví). Analýza ukázala, že v případě „cross-gender conversations“ tázací 
dovětek right užívají více muži (65%) než ženy (35%), u isn’t it byl poměr vyrovnanější (52% 
žen, 48 % mužů). Zajímavá zjištění dále přinesla analýza věku jednotlivých mluvčích. Zde 
autorka poukázala na značné rozdíly v užívání obou dovětků. Zatímco isn’t it je dovětek 
univerzální, užívaný všemi věkovými skupinami, right se používá mezi mladšími uživateli 
jazyka a prakticky se nepoužívá mezi mluvčími nad 60 let (pouze 1 výskyt). Na závěr analýzy 
autorka věnuje pozornost pragmatickým funkcím dovětku s ohledem na pohlaví mluvčího.
Celkově lze konstatovat, že se Lakoffové hypotéza (že ženy užívají dovětky v epistemické
modální a facilitativní funkci častěji než muži) nepotvrdila. Ukazuje se, že muži používají 
tázací dovětky v celé řadě pragmatických funkcí, u žen naopak převládají dovětky ve dvou 
funkcích (epistemická modální a facilitativní). Zajímavým zjištěním je také fakt, že zmírňující 
funkci používají daleko častěji muži než ženy. 

Formální nedostatky, jazykové nesrovnalosti, překlepy:
- Některé formulace jsou nejasně formulované, a tudíž nesrozumitelné, např. „By stating 

that the antecedent of linguistics, and therefore sociolinguistics, is responsible for 
sociolinguistics failing…“ (s. 3)

- Na některých místech se autorka zbytečně opakuje, např. při popisu důležitosti kontextu 
pro určení pragmatických funkcí (stejné vysvětlení je zmíněno jak v metodologii, tak 
v rámci analýzy na str. 29). Dále je zbytečné uvádět prototypické příklady různých 
pragmatických funkcí v kap. 4.2  (na str. 30-31), když jsou příklady včetně kontextu 
podrobně ilustrovány následujících kapitolách.
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- Vyskytly se ojedinělé překlepy a chyby v užívání členu, s. 6 –  in various manners 
(správně: in different manners),

- Citace v rámci textu se standardně uvádějí bez dvojtečky (např. Coates states that: 
„researcher…“)

- v českém resumé chybí shrnutí teoretické části práci, autorka se zaměřila především na 
výsledky analýzy

Dotazy k obhajobě: 
- Mohla byste blíže vysvětlit, v čem se liší „deficit“ a „dominance approach“? Na základě 

Vašeho popisu v teoretické části práce se mi oba přístupy zdají velice podobné.
- Mohla byste se u obhajoby pokusit vysvětlit, proč se right daleko častěji připojuje 

k větám rozkazovacím než isn’t it?
- Na str. 45 – v tabulce 6 zmiňujete „indirect response“, v tabulce 7 „postponed response“. 

Jedná se o stejný typ odpovědi?
- Analýza ukázala, že muži daleko častěji užívají dovětky ve zmírňující funkci než ženy. 

Uvádíte, že se tím potvrzuje hypotéza Lakoffové, podle které jsou muži daleko 
asertivnější. Je však dovětek se zmírňující funkcí skutečně výrazem asertivity?

Závěr: 
Celkově lze diplomovou práci považovat za velmi zdařilou. Autorka prokázala, že se v dané 
problematice velmi dobře orientuje a její analýza tak přinesla řadu zajímavých výsledků 
v oblasti tázacích dovětků, jejich pragmatických funkcí a jejich používáním muži a ženami. 
Oceňuji zároveň netradičně zvolenou metodologii při určování pragmatických funkcí. Kladně 
rovněž hodnotím, že autorka dokázala hledat mezi jednotlivými zkoumanými aspekty 
souvislosti a vyvodit z nich tak zajímavé závěry. 
Předložená práce tak splnila požadavky kladené na diplomovou práci. K obhajobě ji 
proto doporučuji a vzhledem k výše uvedeným (především formálním) nedostatkům 
předběžně hodnotím jako velmi dobrou až výbornou.

V Praze 22.1.2018                                                                                PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.




