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Posudek oponentky 

Předložená diplomová práce se věnuje analýze tázacích dovětků right a isn’t  z pohledu 

pragmatického a sociolingvistického. Na základě materiálu excerpovaného z mluvené složky 

Britského Národního korpusu (BNC) identifikuje a detailně popisuje čtyři základní 

pragmatické funkce dovětků (‚epistemic‘, ‚facilitative‘, ‚softening‘ a ‚challenging‘) a sleduje, 

kterým z dovětků se která funkce vyjadřuje. Tato pozorování doplňuje popis distribuce 

dovětků (a dovětků v jednotlivých funkcích) vzhledem k pohlaví a věku mluvčích. 

Zajímavým zjištěním je také to, s jakými větnými typy se sledované dovětky spojují. 

Ačkoli autorka deklaruje jako svůj hlavní záměr sociolingvistickou analýzu, musí nejprve 

věnovat více prostoru analýze pragmatické. Zde náležitě zvažuje kontext (charakteristiky 

mluvčích, jejich vzájemný vztah, typ prostředí, téma konverzace) každého výskytu dovětku. 

Metadata dostupná v BNC přitom zahrnují jen (ne vždy úplné) údaje o mluvčích; ostatní 

kontextové údaje musela autorka zjišťovat na základě celé konverzace, v níž se dovětek 

objevil. Oceňuji proto, že autorka pečlivě dokumentuje kontext prezentovaných dokladů a 

důvody, které ji vedly k připsání dané pragmatické funkce sledovanému příkladu. Práce 

potvrdila relativně nejvyšší zastoupení epistemické (modální) a facilitační funkce 

zkoumaných dovětků. První z těchto funkcí se vyjadřuje častěji dovětkem right, druhá isn’t it. 

Jen malým počtem dokladů je zastoupena funkce vyzývací (‚challenging‘).  

Metodologicky důležitým krokem v úvodu sociolingvistické části práce je odlišení dialogů 

mezi účastníky téhož nebo různého pohlaví (ačkoli dialogy mezi mluvčími téhož pohlaví jsou 

ve sledovaném vzorku zastoupeny jen malou měrou). Tato část práce ukazuje, že muži 

používají častěji než ženy tázací dovětek right, zatímco isn’t it je častější v promluvách žen. 

Ve sledovaném vzorku užívali dovětek right spíše mladší mluvčí, isn’t it spíše mluvčí starší 

45 let. Autorka zjištěné rozdíly interpretuje na základě stylistických rozdílů mezi 

formálnějším (prototypickým) isn’t it a neformálním right. Zajímavá jsou zjištění týkající se 

převládajících pragmatických funkcí dovětků v řeči mužů a žen: zatímco u žen pozoruje 

autorka především dovětky ve funkci epistemické a facilitační (dovětek isn’t it), muži 

používají širší spektrum funkcí dovětků, mezi nimiž jsou u dovětku right nejvýrazněji 

zastoupeny funkce epistemické a atenuační (‚softening‘) a u dovětku isn’t it podobně jako 

v řeči žen funkce epistemické a facilitační. Rozdíl ve vyšším relativním zastoupení funkce 

‚softening‘ v řeči mužů vztahuje autorka k hypotéze Lakoffové o tom, že muži jsou v dialogu 

se ženami dominantními, asertivnějšími partnery. 

Dotazy a poznámky k obhajobě 

o Práce označuje jako svůj hlavní cíl sociolingvistickou analýzu dovětků – s ohledem na 

tento cíl by bývalo možná vhodné zvážit kritéria výběru dokladů, např. omezení na 

dialogy mezi mluvčími různého pohlaví. Na homogennějším vzorku (např. z hlediska typu 

konverzace) by bylo sice možné sledovat méně parametrů, ale zastoupení jednotlivých 

kategorií by mohlo být průkaznější. 



o V pragmaticky zaměřené části analýzy je každému dokladu připsána jedna 

z pragmatických funkcí – s ohledem na obtížnost určování funkcí je to, podle mne, 

neobvyklé. Nevyskytly se žádné doklady, kde by nebylo možné funkci jednoznačně určit? 

o Mohla by autorka vysvětlit, jak odlišila dovětek right od jiných užití slova right? (str. 26) 

o Jako jeden z důvodů rozdílné distribuce dovětků se uvádí jejich rozdílná míra formálnosti 

daná také tím, že right se nemění v závislosti na podmětu a přísudku věty řídící. Zajímavé 

jsou z tohoto hlediska doklady dovětku isn’t it, které nekorespondují s podmětem věty 

řídící (př. 13, 15, str. 34). Bylo takových isn’t it víc? Mají nějaké společné rysy? 

o Konektory uvozující doklady ‚epistemic confirmatory function‘ s dovětkem right (so, and, 

př. 17, 18, 19) mne vedou k otázce, zda není možné vysledovat nějaké jazykové 

indikátory některých pragmatických funkcí (resp. korelaci dovětku s nějakými jinými 

jazykovými prostředky v některé z funkcí). 

o Potvrzují reakce adresáta předpoklad, že „the epistemic confirmatory function might 

require only a back-channel response from the addressee“? (str. 34) 

o Označuje termín indirect response totéž jako termín postponed response? (str. 44-45, 

Table 7) Jak se interpretují ‚backchannels‘ – jsou to ‚immediate responses‘? (srov. 

odpovědi mluvčí Milvia v př. 45, str. 46).  

 

Další poznámky k jednotlivostem 

o Poznámky k tabulkám a jejich interpretaci: 

- Při popisu zastoupení jednotlivých funkcí dovětků není možné mluvit o nárůstu 

nebo poklesu, ale jen o vyšším nebo nižším počtu (str. 30). 

- K tabulce 11 (str. 51): na čem se zakládá interpretace, že starší generace neznají 

dovětek right a volí proto standardní dovětky? 

- K tabulce 12 (str. 52): není jasné, jak rozumět tvrzení, že „It is evident from Table 

12 that preferences arise.“  

- K tabulce 13 (str. 53): mohla by autorka vysvětlit ještě jednou, co tabulka 

zobrazuje? Z komentáře „Once percentage is regarded, it is evident that the results 

completely change, and that women’s usage actually prevails as the usage within 

most age groups“ to není zcela jasné. 

 

o Každý použitý příklad doplnila autorka pečlivým popisem situace, v níž se konverzace 

odehrává, a účastníků dialogu (včetně jmen). Tento popis by bylo jednodušší sledovat, 

kdyby bylo u každé repliky uvedeno, kdo je mluvčí. Někdy označuje druhý řádek příkladu 

(a.) pokračování repliky téhož mluvčího (př. 42, str. 44), jindy odpověď adresáta. 

o Zdá se, že některé komentáře se opírají spíš o zkušenost autorky než o ko(n)text příkladu 

(…he hopes that he is right (so the testing comes to an end), str. 33; she screams at her to 

read it, str. 43 – takováto kvalita hlasu zde není v korpusu zaznamenána, Cassie se naopak 

směje). 

o Některé příklady jsou uváděny nepřesně, např.  

- 21 (str. 36): 

Chris Yes but caramelly burned, isn't it? Quality burned. Do you think Christine and 

Colin would enjoy a meal here? 

Norrine Sure. 

 

- př. 39 (str. 43): 

Cassie <-|-> Read it <-|-> Don't read, er just start. Don't even bother stopping, right? 

Start! Don't ca-- , it erm 

Josie What? 



Cassie <voice quality: laughing>No, jus-- <end of voice quality> 

Josie Give me it. 

Cassie Just read, no you listen. 

 

- př. 43 (str. 44) je z ‚Bible study group meeting‘, části a., b. přiřazené k příkladu 43 

patří k příkladu 44. 

- Jsou části některých dokladů doplněné podle nahrávek (př. 25, str. 38, př. 48, str. 

46)? 

 

o Proč je funkce prvního dovětku right v monologu v př. 46 (str. 46) hodnocena jako 

‚facilitative‘? 

o V textu zůstaly některé formulační nedostatky, např. …and no clonclusions cannot be 

made (str. 29), Before immerging into the quintessential instances of pragmatic 

categories… (str. 30), fragment věty Epistemic and facilitative functions, though still 

representing the majority of cases with the question tag right (together they represent 

78% in contrast to the question tag isn’t it 94%). (str. 30), …his response triggers a new 

string of thoughts and later on they all Brett’s solution to promote people within the 

company being the best one (str. 34). 

o V českém resumé se funkce ‚challenging‘ označuje jako vyzývající nebo vyzývavá. První 

označení pokládám za šťastnější překlad. 

o Poznámky na okraj k formulaci dotazu v BNC (str. 24-25): * za označením interpunkce 

(PUN) není nutná, protože tato značka nemá další varianty; korpus není uveden v Sources 

v závěru práce – není tedy jasné, jaké rozhraní autorka používala (podle formulace dotazu 

bncweb); důvodem, proč je třeba v dotazu oddělit is od n’t, je to, že kontrahovaný tvar 

obsahuje tvar slovesa be a tvar částice not. 

 

Závěr 

Autorka dospěla na základě detailní analýzy autentických dokladů k zajímavým výsledkům. 

Čtení práce a možnost navázat na její výsledky ale komplikují nepřesnosti v uvádění dokladů 

a v diskusi výsledků. Celkově splnila předložená diplomová práce zadání a doporučuji ji 

k obhajobě. Předběžně hodnotím práci Magdaleny Maratové známkou velmi dobře. 
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