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ABSTRACT: Discourse irony has recently served as a useful tool for studying the socio-cognitive
and socio-communicative underpinnings of communication. Yet, the abundance of its usage across
cultures makes the study of its occurrence in everyday discourse a worthwhile undertaking in its
own right. The present study examines how Czech speakers (N=54) perceive irony in its different
forms and identifies some linguistic characteristics of its usage in Czech. The findings point to
important parallels between the usage of irony in Czech and Anglo-American discourse. However,
the study also identifies important cultural specifics in the forms of irony gathered from our group
of respondents. Respondents tended to mark linguistic categories carrying the core meaning as those
likely stressed by an ironist. Consultations with two Czech language corpora failed to confirm
that the meaning of irony rests on the emphasis placed on linguistic modifiers. Our findings lead
to culture- and context-relevant conclusions about the overt reflective aspects of irony identified
by Czech speakers.
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Úvod

Využití rétorických tropů je fenoménem vyskytujícím se napříč mnoha kulturami.
Nezávisle na příslušnosti ke konkrétní kultuře využívají mluvčí všech jazyků specific-
ký repertoár prostředků, kterými nedoslovně komunikují určité hodnoty, záměry nebo
přesvědčení. Studium forem těchto jazykových nástrojů je populárním předmětem
výzkumu v mnoha oblastech vědy (např. jazykovědy a jejích aplikovaných odvětví,
literární vědy, etnografie, antropologie, psychologie), a je proto příhodné zamyslet se
nad jejich využitím v českém jazykovém prostředí. Také proto v návaznosti na tři do-
mácí studie (Nekula, 1990, 1991; Trost, 1997) a větší množství zahraniční literatury
vyústil náš zájem ve výzkum diskurzní (tj. jazykové, verbální) ironie v češtině.

Tento článek popisuje výsledky našeho výzkumu a přináší závěry, které přispívají
k lepšímu pochopení toho, co čeští mluvčí vnímají jako ironii. Porovnává pojem jazy-
kové ironie v českém jazykovém prostředí s tím, jak je postulován v cizojazyčné, pře-
vážně angloamerické literatuře, a naznačuje specifika úlohy verbálních prostředků ve
vnímání ironického záměru mluvčích.

Definovat pojem ironie není jednoduché. Na nejobecnější rovině můžeme říci, že
jde o jazykový jev vyjadřující postoje a nálady mluvčího, které ale samotná jazyková
materie nevyjadřuje. Podat přehled všech pohledů na ironii je s ohledem na prostoro-
vé možnosti této studie nemožné, pro představu vybereme alespoň některé. Ve druhé
polovině 20. století vymezovali jazykovědci (např. Leech, 1983; Nekula, 1990) ironii
pomocí jejího vztahu ke kooperačnímu principu (KP). KP se podle nich uplatňoval

177Slovo a slovesnost, 72, 2011



v systému konverzačních implikatur a maxim (Grice, 1989), v němž maximy předsta-
vovaly pravidla umožňující úspěšnou konverzaci. Ironie tato pravidla zdánlivě narušu-
je, neboť mluvčí neříká to, co ve skutečnosti chce sdělit. Cílem ironie ovšem je sdělit
názor, proto mluvčí nejrůznějšími prostředky upozorňuje na nesoulad mezi tím, co říká,
a tím, co chce vyjádřit, aby adresáta nakonec dovedl k porozumění: „Ironický mluvčí
[…] vrší formální překážky, dělá náznaky, poukazuje na defektnost a nepravděpodob-
nost své promluvy, čímž adresátovi dovoluje správně interpretovat intendovaný význam,
resp. nutí ho k tomu“ (Nekula, 1990, s. 95).

Koncem 20. století vznikla také echoická interpretační teorie D. Sperbera a D. Wil-
sonové (1995), kteří považují ironii za interpretaci myšlenek komunikačního partne-
ra, přeneseně též za interpretaci hodnot členů dané jazykové komunity. Všechny tyto
a mnohé další definice spojuje tvrzení, že nezbytnou částí ironie je „ironický signál“,
který mluvčí do své promluvy umisťuje, aby naznačil adresátovi, že význam slov je
„ironicky posunut“ (Trost, 1997, s. 81). Jednotlivé definice se samozřejmě rozcházejí
v pojetí tohoto signálu, ale shodují se na tom, že pokud ironie není adresátem (nebo
dalšími osobami přítomnými konverzaci) pochopena, ztrácí účinek a její efekt vlastně
zaniká.

Síla ironie spočívá v tom, že nám umožňuje dát důvtipně najevo záporné, ale i klad-
né pocity a soudy a rozšiřuje sdělovaný význam o další dimenzi (srov. např. Gibbs,
2000; Kumon-Nakamura – Glucksberg – Brown, 1995; Leggitt – Gibbs, 2000). Onen
nesoulad mezi vysloveným a sdělovaným vnáší do komunikace určité napětí, ozvlášt-
ňuje ji, zlehčuje předmět promluvy, či ho naopak zveličuje. Filippová a Astingtonová
(2008) ovšem dokumentují, že ne každý člověk plně chápe nedoslovné vyjadřování
a ne každý si jeho specifika uvědomuje. Ironii totiž rozhodně neužíváme automaticky,
ale pečlivě si promýšlíme, ke komu a do jaké míry můžeme být ironičtí. Nejčastěji
pak používáme ironii v komunikaci s někým, kdo je nám nějakým způsobem blízký
(Nekula, 1990). Může nás s ním pojit příbuzenské pouto, stejný věk, stejná škola nebo
obecně příslušnost ke stejné skupině.

Problém definice ironie tkví mimo jiné v tom, že nejde o jedinečnou „formu“, do
které bychom mohli jen zasadit slova a být ironičtí, či poznat díky této formě ironii.
Existuje mnoho typů ironie (srov. Creusere, 2000; Gibbs, 2000; Kumon-Nakamura
et al., 1995; Leggitt – Gibbs, 2000). Navíc ironická promluva se v žádné ze svých
podob příliš neliší od neironického jazykového projevu. Jak se shoduje většina jazy-
kovědců, rozpoznání ironie umožňuje hlavně již zmíněný nesoulad mezi sdělovaným
a sděleným. Pomoci nám mohou i zkušenosti s fungováním daného jazyka v komu-
nikaci. To je také jeden z důvodů, proč dospělí rozumějí ironii lépe než děti. Utsumi
(2000) mluví o vytvoření „prototypu ironie“, teoretického modelu vzniklého průmětem
nejobvyklejších forem ironie, jenž vykazuje určité ideální vlastnosti (tj. ty, které si
s ironií nejčastěji spojujeme). Dát této teorii konkrétnější obrysy a vytvořit univerzální
model ironie je ovšem nemožné, protože neexistuje pouze jediná, ryze ironická forma.

V naší komunikaci se ale opakují určité ironické vzory, dalo by se mluvit o několi-
ka prototypech, po kterých lidé nejčastěji sáhnou, chtějí-li být ironičtí. Takové vzory
detekoval ve svém výzkumu i Gibbs (Gibbs, 2000; Leggitt – Gibbs, 2000). Gibbs spolu
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se svými studenty nahrával a analyzoval rozhovory mladých vysokoškoláků a zaregist-
rované ironické promluvy rozčlenil do pěti základních skupin. Na základě formy a účin-
ku rozlišuje: škádlení (jocularity), sarkasmus (sarcasm), řečnickou otázku (rhetorical
question), hyperbolu (hyperbole) a zlehčení (understatement) (Gibbs, 2000). Forma
vyděluje řečnickou otázku – odpovídá v češtině typu „Musíš sypat ten popel na kobe-
rec?“ nebo „Nechceš rozbít ještě něco?“. Mluvčí se formálně ptá, ale ve skutečnosti
nečeká odpověď. Dle formy lze identifikovat i hyperbolu, která vždy obsahuje nějaké
vyjádření maximální možné míry (obvykle jde o nahromaděné intenzifikátory), zveli-
čuje popisovanou skutečnost. Naproti tomu škádlení, sarkasmus a zlehčení mohou mít
formu velmi podobnou, a lze je proto rozlišit jen na základě intendovaného významu.

Z Gibbsových závěrů vychází také naše studie, která se zaměřila na to, zda i Češi
vnímají jako ironické tyto formy dokumentované v angloamerickém prostředí, nebo
zda má ironie v češtině vlastní, specifické prostředky a využití. Úkolem našeho výzku-
mu bylo stanovení možných paralel mezi užíváním nedoslovného vyjadřování v seve-
roamerickém anglofonním prostředí a v Česku. Jejich odhalení umožní využití četných
zámořských poznatků také v českém jazykovém prostředí, tedy v prostoru do vysoké
míry ovlivněném odlišnou jazykovou kulturou.

Uvědomujeme si, že vycházet při popisu ironie v češtině z poznatků anglicky hovo-
řících lingvistů má své nevýhody. Ironii v lingvistickém slova smyslu ale nebylo v češ-
tině věnováno zdaleka tolik prostoru jako v anglicky hovořících zemích. I přesto, že
velká část česky hovořících lidí považuje ironii za svůj oblíbený řečnický „nástroj“ a že
ironii v Česku skutečně zaslechneme snad všude, o tom, co ironie v češtině vlastně je,
jak ji rozpoznáváme, jak jí rozumíme, víme málo. Proto přes velké rozdíly mezi systé-
my zmíněných jazyků a kulturami, v nichž se tyto jazyky uplatňují, považujeme závěry
zejména zaoceánských vědců v kombinaci s českými články Marka Nekuly a Pavla
Trosta za dobrý základ pro další zkoumání ironie v českém jazykovém prostředí, ale
zdůrazňujeme nutnost empirického bádání, které zaručí, že neopomeneme jedinečné
a důležité aspekty „české“ ironie.

Cílem našeho bádání byl průzkum toho, co samotní mluvčí považují za ironický vý-
rok. Vzhledem k tomu, že se různé zdroje literatury neshodují v jednoznačné definici
ironie, bylo pro nás důležité zjistit, co vnímají jako ironii mluvčí češtiny. Jako výcho-
disko průzkumu nám připadalo vhodné použití forem ironie, které jsou v anglicky
mluvících zemích Severní Ameriky nejrozšířenější (např. Creusere, 2000; Gibbs, 2000;
Hancock – Dunham – Purdy, 2000). Vzhledem k dlouhodobému zájmu o studium pa-
ralel mezi vývojovými aspekty porozumění ironii u kanadských a českých dětí, jsme
se rozhodly využít osvědčenou metodologii osmi jednoduchých příběhů sloužících
k ukotvení ironické výpovědi v kontextu, které byly v původním výzkumu (Filippová –
Astington, 2008, 2010) užívány k testování stupně porozumění tomuto řečnickému
prostředku. Snažily jsme se o to, aby překlad krátkého příběhu obsahujícího ironickou
výpověď působil na českého adresáta co nejpřirozeněji (pro příklad příběhu viz Přílo-
hu 1). Naše respondenty jsme potom požádaly, aby u každé ironické promluvy ohod-
notili míru její ironičnosti, potom označili slovo, na které podle nich mluvčí položil
důraz (ve smyslu větné prominence), a následně navrhly, jak by výpověď zněla ironič-
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těji (viz také tab. 1 dále v textu). Rozbor odpovědí potvrdil všeobecné rysy ironických
promluv zjištěné zahraničními lingvisty a poukázal také na zajímavá specifika českého
jazykového prostředí. Dospěly jsme například při kategorizaci ironie ke stejným třídám
jako Gibbs, ale zjistily jsme, že si Češi oblíbili i některé další – například ironické
děkování nebo ironickou výzvu. Některé třídy (např. hyperbola) pak vykazovaly i zvlášt-
nosti slovotvorné, o kterých se zahraniční vědci nezmiňují.

V následující části studie prezentujeme popis metodologie a čtyři druhy závěrů, ke
kterým jsme dospěly. Nejprve vyhodnotíme (1) míru ironičnosti, jak ji ohodnotili naši
respondenti, a v návaznosti na to (2) představíme formy ironie, ke kterým jsme dospě-
ly kategorizací výpovědí, jež nám byly nabídnuty jako v daném kontextu ironičtější.
Následně (3) shrneme pohled testovaných osob na umístění větného důrazu a jeho
nosiče a nakonec (4) připojíme výsledky našeho průzkumu dvou dílčích korpusů Čes-
kého národního korpusu, jehož cílem bylo otestování respondenty často zmiňované
závislosti ironie na konkrétních jazykových jednotkách.

Metoda

Respondenti

Do průzkumu se zapojilo celkem 54 dospělých dobrovolníků – 25 žen a 29 mužů.
Jejich průměrný věk byl 30 let a osm měsíců, nejmladšímu účastníkovi bylo 20 let,
nejstaršímu pak 67. Šlo o rodilé mluvčí s jediným mateřským jazykem. Dobrovolníci
byli hledáni elektronickou cestou (pomocí předávaných e-mailů a pomocí služeb ko-
munitních serverů – Spolužáci, ICQ, Google groups) nebo přímo rekrutováni osoba-
mi zapojenými do výzkumu. Široký záběr oslovených osob měl zaručit nezkreslenost
výsledků – chtěly jsme do výzkumu zapojit co nejvíce věkových skupin, úrovní vzdě-
lání a profesí z důvodu přiměřené generalizace výsledků. Každá z testovaných osob
uváděla rok svého narození, pohlaví, mateřský jazyk (účelem bylo odhalit případný
bilingvismus a další jazyky, kterými mluví).

Materiál

Dotazník se skládal z osmi krátkých příběhů, z nichž čtyři popisovaly interakci
mezi lidmi vzájemně si blízkými (např. kamarády, rodinnými příslušníky; na tyto pří-
běhy budeme odkazovat kódem obsahujícím písmeno „B“ jako „blízký“) a čtyři mezi
protagonisty cizími (např. sousedy, zákazníkem a prodavačem v obchodě; v kódech
bude „C“ jako „cizí“). Scénáře mohly mít jak pozitivní, tak negativní konec, aby bylo
možné posoudit, zda je ironie využívána ke komunikaci jak negativních, tak pozitiv-
ních postojů. Na každý potom reagoval mluvčí z příběhu dvěma možnými způsoby:
na negativní konec falešnou pochvalou (nebyla myšlena vážně, mluvčí kritizoval slov-
něvýznamovým opakem – KO jako „kritika opakem“) nebo hyperbolickou kritikou
(HK), na konec pozitivní pak kritikou, která ale neodpovídala skutečným událostem
(pochvala slovněvýznamovým opakem – PO jako „pochvala opakem“), nebo hyper-
bolickou pochvalou (HP). Vzniklo tak 32 různých variant (osm příběhů × čtyři typy
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zakončení). (Pro ilustraci viz Přílohu 1, kde uvádíme kompletní verzi jednoho z pou-
žitých příběhů, a Přílohu 2, kde lze najít přehled všech ironických výpovědí.)

Každý dotazník obsahoval právě jednu verzi každého příběhu. Scénáře byly zkom-
binovány tak, aby v každém testovacím protokolu byly vždy právě dva případy s KO,
dva s HK, dva s PO a dva s HP. Daná dvojice se lišila ještě vztahem mluvčího a adre-
sáta (B nebo C). Vznikly tak čtyři varianty dotazníku, v nichž respondent reagoval na
každou formu ironie dvakrát, ve dvou různých příbězích.

Za každým příběhem v dotazníku následovaly otázky zaměřené na míru ironičnosti
dané výpovědi (viz tab. 1).

Tab. 1: Otázky z dotazníku zjišťující reakci respondentů na jednotlivé promluvy

vůbec velmi
Jak ironická je podle vás tato výpověď? 0 1 2 3 4
Jak byste formulovali reakci, aby zněla ironičtěji?
Poznámky – veškeré postřehy

Protože původní kanadský dotazník poskytoval respondentům i jednoduchý „dů-
razový“ klíč (zvýrazněné slovo, které naznačovalo zvukovou prominenci), jenž měl
zamezit nechtěnému převedení ironie například na útěchu, nechaly jsme navíc naše
pokusné osoby označit přímo v ironické promluvě na konci příběhu slovo, které podle
nich mluvčí zdůraznil, aby výpověď zněla opravdu ironicky.

Dotazníky byly kvůli usnadnění sběru dat převedeny do jednoduché elektronické
formy a umístěny na internet. Část jich byla rozdána respondentům v papírové podobě.

Testování

E-mailem nebo pomocí služeb komunitních serverů byly respondentům zaslány in-
strukce k vyplnění dotazníku a odkaz, na kterém ho najdou. Dobrovolníci byli upozor-
něni, že jde o výzkum ironie. Zároveň byli vyzváni, aby v případě, že jakýkoliv z našich
dotazníků už vyplňovali, novou prosbu ignorovali a zabránili tak zkreslení dat.

Testovací protokoly byly anonymní, vyplněné odpovědi odesílal v jednoduchém for-
mátu do e-mailové schránky experimentátora počítačový program. Sběr dat probíhal
po dobu zhruba dvou měsíců.

Vyhodnocování získaných dat

Při vyhodnocování sebraných dat jsme evidovaly slova, která podle respondentů
nesla větný důraz, z uvedených stupňů ironičnosti jsme vypočítávaly průměrnou míru
a podle kritérií, která jsme si stanovily během vyhodnocování dat, jsme přeformulo-
vané výroky rozdělily do tříd.

Vyhodnocování a kategorizaci 258 získaných výpovědí prováděly obě autorky nezá-
visle na sobě. Ve 29 případech hodnotily návrhy rozdílně, z čehož vyplývá, že v 89 %
případů se shodovaly. Jak je zvykem v psychologických studiích pracujících s hodno-
cením dvou stran, veškeré neshody byly prodiskutovány a vyřešeny ke spokojenosti
obou hodnotících.
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Výsledky

V tomto oddílu představíme avizované čtyři druhy výsledků.

1. Míra ironičnosti

Jak už jsme předeslaly v úvodu tohoto článku, není vhodné mluvit o ironii jako o jed-
notném jevu. Přesto se určité vzorce v ironických výpovědích opakují, a umožňují tak
určitou kategorizaci ironie. Můžeme mluvit o formách vytvářejících podtypy ironie jako
celku. Některé z těchto forem jsou častější než jiné a z hlediska záměru mluvčího lze
usuzovat, že jsou mluvčími vnímány jako účinnější a zjednodušeně řečeno i ironičtější.

V našem dotazníku jsme použily formy ironie, které se nejčastěji vyskytují v severo-
amerických anglicky mluvících kulturách a jejichž výskyt jsme předpokládaly i v čes-
kém kontextu. Abychom získaly alespoň přibližný obraz situace v češtině, požádaly
jsme naše respondenty, aby míru ironičnosti dané formy ohodnotili, a ze získaných dat
jsme vypočítaly průměrnou míru ironičnosti dané formy (viz tab. 2).

Tab. 2: Průměrná míra ironičnosti jednotlivých forem výpovědí (v rozmezí 0–4)

Forma ironie
Kód příběhu

Míra jeho ironičnosti

B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4

KO 2,9 3,6 3,6 3,3 3,1 3 3,2 3

HK 1,7 0,9 0,5 1,3 2 2,2 2,1 1,7

PO 3,1 2 2,3 1,8 2 0,2 1 0,5

HP 0,8 1,4 0,1 0,4 0,1 0,6 0,4 0,4

Pro ilustraci vezměme příběh Fotbal uvedený v Příloze 1, zde figurující pod kódem
B1. Ve formě kritiky opakem (KO, „TY JSI TEDA VÝBORNÝ STŘELEC!“) byl ohod-
nocen mírou 2,9 na škále 0–4, kde 4 je nejvyšší možný stupeň ironičnosti. Ve formě
hyperbolické kritiky (HK, „TY JSI SNAD SLEPÝ!“) získal na stejné škále hodnotu 1,7.
Nejvyšší míry dosáhl ve formě pochvaly opakem (PO, „TY JSI TEDA HROZNÝ
HRÁČ!“), což také dalo impulz k zahrnutí tzv. pozitivní ironie do našeho výzkumu,
ačkoliv její existenci velká část respondentů odmítala. Nejnižší ohodnocení získala forma
hyperbolické pochvaly (HP, „TY MÁŠ SNAD NADPŘIROZENÉ SCHOPNOSTI!“),
které se ještě budeme blíže věnovat.

K vizuálnímu znázornění míry ironičnosti u jednotlivých příběhů jsme zvolily graf
(viz obr. 1).

Výsledky ukazují, že za jednoznačně nejironičtější považovali respondenti promluvy
s KO (tedy případy, kdy mluvčí kritizoval tak, že vyslovil kladné hodnocení, kritizoval
tedy opakem). Tento fakt ukazuje, že kritika opakem (některými vědci označovaná
jako sarkasmus – např. Gibbs, 2000; Schwoebel et al., 2000) je nejčastější a nejroz-
šířenější formou ironie i mezi českými mluvčími.

Zajímavý trend ukazují křivky znázorňující ironičnost výpovědí s HK a PO, kde je
znatelná asymetrie mezi příběhy s kódem obsahujícím B a příběhy s C.
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– Hyperbolická kritika se respondentům zdála méně ironická v případě, že byla adre-
sována někomu blízkému (kód B). Promluvy převedené z angličtiny hodnotili tes-
tovaní v těchto případech spíše jako zlé a jízlivé, jak vyplynulo z poznámek v do-
tazníku. Naopak v případě, že šlo o osoby vzájemně cizí (kód C), byly výpovědi
hodnoceny jako druhé nejironičtější. Poznámky ovšem ukázaly, že mluvčí podle
respondentů nemyslí svou kritiku vážně a spíše žertuje.

– Pochvala opakem (mluvčí vysloví kritiku, ale míní ji jako pochvalu, škádlí svého
komunikačního partnera) vykazuje tendenci přesně opačnou: v případech, kdy se
jednalo o mluvčí vzájemně blízké (kód B), byly ironické reakce hodnoceny jako
druhé nejironičtější mezi příběhy s kódem obsahujícím písmeno B; pokud si komu-
nikující byli cizí (kód C), nezdály se našim pokusným osobám reakce ironické, ale
spíše nevhodné až neslušné.

Tato závislost na vztahu účastníků komunikace potvrzuje poznatek, že ironii nepo-
užíváme v komunikaci s kýmkoliv, že podléhá rozhodnutí, zda si ji můžeme dovolit
a zda je v dané situaci přiměřená (Barbe, 1993).

Jak je patrné z grafu, obecně vyšších hodnot dosahují promluvy určené známému
adresátovi, tedy příběhy s B ve svém kódu (výjimkou jsou tu jen hodnoty u HK). To
souvisí se vztahem ironie ke zdvořilostnímu principu – jednomu ze základních prin-
cipů řídících lidskou komunikaci (viz např. Nekula, 1990; Pospíšilová, 2009).

Záměrně jsme nyní poněkud opomenuly vyhodnocení hyperbolické pochvaly, která
dosahovala spolehlivě nejnižších hodnot v obou typech příběhů. V poznámkách z do-
tazníků se objevovala tvrzení, že pochvala, kterou mluvčí jako pochvalu opravdu míní,
nemůže nikdy být ironií. Přestože bereme v potaz názor běžného mluvčího, původní
hyperbolickou pochvalu jsme ve výsledcích využili jako kontrolní (tj. kontrastní)
materiál ilustrující rozdíl mezi výpovědí slovněvýznamovým opakem a výpovědí se
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zachovaným významem. Hyperbolickou pochvalou mluvčí také říká něco, co ve sku-
tečnosti nemyslí vážně, a svým sdělením sleduje jiné zájmy než prostou pochvalou.
To odpovídá našemu pojetí ironie, které se shoduje s Attardovým (2000). Ten, zjedno-
dušeně řečeno, považuje za ironickou každou výpověď, která je v dané situaci nemístná
(neodpovídá skutečnosti), ale přesto zůstává relevantní (ke skutečnosti se vyjadřuje).
Navíc také z rozboru navrhovaných „ironičtějších“ reakcí vyplynulo, že i v českém
jazykovém prostředí ironická hyperbolická pochvala funguje.

Pro nízkou míru ironičnosti stanovenou našimi respondenty lze najít dva možné
důvody:

– V českém jazykovém prostředí všeobecně nebývá za ironii považováno kladné sdě-
lení a jednotliví mluvčí předem k ironii přistupují jako k jevu negativnímu (viz Trost,
1997; srov. Clift, 1999). Pochvala jako akt pozitivní do takové charakteristiky ironie
nezapadá. Jak jsme uvedly výše, naše pojetí ironie její pozitivní verzi zahrnuje
a opírá se mimo jiné i o výsledky představené na obr. 1.

– Jak vyplynulo z rozboru navrhovaných alternativ k dané ironické reakci, může být
HP ironická, ale ne v takové podobě, jakou nabízely naše přeložené příběhy (viz
následující oddíl).

2. Kategorizace přeformulovaných výpovědí

Rozbor respondenty navrhovaných reakcí prokázal, že všechny použité formy v češ-
tině existují a fungují. V určitých aspektech se ale od těch „anglických“ liší. Při vyhod-
nocování jednotlivých návrhů jsme si všimly vzorců, které se poměrně často opakují,
a po stanovení kritérií, podle nichž bylo možné výpovědi roztřídit do přijatelného počtu
typů, jsme dospěly k šesti kategoriím (viz také Přílohu 3): významový opak, hyperbola,
škádlení/vtip, ironická otázka, ironická nabídka/výzva, jiné.

Kategorie významového opaku se ve velké míře shoduje s Gibbsovým sarkasmem,
stejně tak hyperbola, škádlení a ironická otázka (Gibbsova řečnická otázka – označení
se nám ale zdálo víceznačné, proto jsme význam zúžily na otázku ironickou). Kvůli
menšímu počtu navrhovaných reakcí typu zlehčení se nám nezdálo nutné udržovat tu-
to kategorii jako samostatnou a včlenily jsme ji do „vtipů“, kam se tyto projevy svým
charakterem nejlépe hodily. Naopak se nám vytvořila objemná skupina „ironických
nabídek“, o které se Gibbs nezmiňuje.

Následující graf zobrazuje poměr těchto tříd a původně použitých forem ironie
(viz obr. 2).

Významový opak (37,6 % všech návrhů)

Jak je vidět na obr. 2, byl významový opak nejčastějším způsobem, který respondenti
zvolili k vyjádření ironie. Kryje se s původní formou KO (tvoří zde 64,2 % návrhů,
které nám respondenti nabídli jako ironičtější řešení) a jeho obliba dokazuje plnou
funkčnost kritiky slovněvýznamovým opakem v češtině, stejně jako je tomu v angličtině.
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Tuto kategorii jsme vyčlenily na základě sémantiky navrhovaných výpovědí. Jedno-
duše jde o případy, kdy mluvčí explicitně říká opak toho, co si myslí, nebo přesněji,
říká to, co si nemyslí. Tak se sem dostaly i takové návrhy jako „Copak to tu máme za
obratnou holčičku?“, které by formou spadaly pod ironickou otázku. Význam zde ale
převážil nad formou, protože ostatní ironické otázky se lišily tím, že směřovaly vždy
k určitému adresátovi, a dá se říct, že na něho útočily (viz dále), kdežto uvedený pří-
klad byl více vyslovením kritiky, konstatováním.

V těchto návrzích se pravidelně vyskytovaly částice jako ale, tedy nebo no, které do
věty vnášely určité citové zabarvení a zdůrazňovaly rozpor mezi skutečností a vyslo-
veným. Vzácný nebyl ani emocionální dativ (např. „Ty jsi mi ale počtářka.“).

Zvláštností této kategorie byla i tzv. mrtvá ironie (Nekula, 2002). Jedná se o ironická
vyjádření, která četností svého užití posunula původní primární význam až na druhé
místo (např. „To se ti teda povedlo.“). S tím podle našeho názoru souvisí i výskyt re-
akcí, které explicitní vyjádření opaku neobsahují, přesto je jejich obsah jasně ironický
(např. „Ty jsi teda počtářka.“ – bylo by možné dosadit „dobrá“ i „špatná“, přesto res-
pondenti poměrně často nabízeli takové řešení jako jednoznačně ironické).

Poslední výraznou zvláštností této skupiny je podkategorie „ironického děkování“.
Opět podle slovního významu jsme ho zařadily do kategorie slovního opaku, jeho for-
ma obsahující explicitní performativní formuli děkování (např. „Díky chlapče, mám tu
málo práce.“ nebo „Nebýt tebe, tak jsme to snad prohráli, dík.“) reagovala na skuteč-
nost, kde děkování ovšem nebylo na místě.

Ironická hyperbola (22,1 % všech návrhů)

I při přiřazování výpovědí do druhé nejpočetnější kategorie jsme se řídily slovním
významem a zařazovaly sem výpovědi obsahující nějaký extrémní význam. Vyskyto-
vala se v nich přirovnání k všeobecně známým hrdinům či sportovcům (např. „Úplný
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Tomáš Rosický!“) a významným osobnostem (např. „Z tebe bude druhý Einstein!“)
nebo byla jen skutečnost, na kterou mluvčí reagoval, dotažena do extrému (např. hez-
ký obrázek pochválí mluvčí otázkou „Jak jsi tam natiskla tu fotku?“). Jak je vidět na
obr. 2, hyperbolu volili respondenti jako ironičtější náhradu původní hyperbolické
pochvaly (45,6 % návrhů), která se ale v našem původním podání nezdála testovaným
osobám ironická.

Ačkoliv mluvčí chce chválit/kritizovat, a tím, co říká, skutečně chválí/kritizuje, obsah
promluvy je natolik extrémní, že je jasné, že ho mluvčí nemyslí doslova. Řekne-li
např. „Hůř by to svedl jen náš křeček!“, adresáta sice kritizuje, ale ve skutečnosti si
nemyslí, že by křeček dovedl něco lépe než člověk. Vyslovením takového extrému
ale sleduje určité komunikační cíle, snaží se vyvolat jinou reakci, než by vyvolala pří-
má kritika.

V případě zveličení nějakého pozitivního dojmu je u této kategorie velmi nápadná
volba slovotvorně zajímavých či málo obvyklých slov, která nesou i jiné pragmatické
významy, např. nepořádnice, pořádnice, rozený, paní starostová, vyjádření typu úplný
Giotto apod. Často se tu objevovala i kombinace s metaforou (např. „Ty jsi chodící po-
čítač!“; viz i Nekula, 1990). Ve spojení se skutečností, na kterou mluvčí takto reaguje,
působí spojení humorně až škádlivě a dá se říct, že se tak částečně kryje s kategorií
následující.

Škádlení/vtip (15,9 % všech návrhů)

Argumentem pro to, abychom ironii nespojovali pouze s negativními reakcemi mluv-
čích, je i obliba kategorie vtipu, kterou respondenti volili jako třetí nejčastější způsob
vyjádření ironie. „Vtipnou ironii“ navrhovali hlavně místo našich původních variant
s PO (18,2 % návrhů) a především HP (40,4 %). Jak odůvodnili ve svých poznámkách,
v případě příběhů s negativním koncem, na které mluvčí reagoval kritikou, sáhli ke
vtipu, pokud měli pocit, že kritická reakce byla nepřiměřená, že by mluvčí měl situaci
spíše zlehčit a obrátit ve vtip.

Vedle škádlení, jako je například pochvala za nakreslení obrázku pejska „Ta srnka
se ti moc povedla!“, se v této kategorie objevuje i sebeironie – mluvčí vtip obrátí proti
sobě, stane se sám předmětem ironie (např. „Lépe bych to sám nedovedl!“ nebo „Koneč-
ně máme doma někoho chytrýho!“, když tatínek chválí dceru za dobře vypočítaný úkol).

Ironická otázka (8,5 % všech návrhů)

Kategorie ironické otázky se kryje s Gibbsovou řečnickou otázkou. Důvodem, proč
jsme od tohoto označení ustoupily, je přílišná šíře pojmu. Výpovědi zařazené do této
třídy opravdu jsou otázkami řečnickými (nevyžadují a ani nečekají odpověď), ale od
ostatních se liší dalšími pragmatickými rysy.

Jak už jsme zmínily dříve, ironické otázky se přímo obracejí k nějakému adresátovi,
lze říci, že na něho útočí. Mají charakter jedovaté poznámky, která má zasáhnout pří-
mo jádro věci. Zdaleka nejčastěji proto naši respondenti dosazovali ironickou otázku
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na místo původní hyperbolické kritiky (7,6 % návrhů na zironičtění HK). Význam je
silně negativně zabarvený a ironická otázka tak, jak jsme si ji vymezily my (tzn. ne-
obrací-li celou situaci ve vtip), slouží vždy k ostré kritice.

V našich dotaznících jsme ironickou otázku zaznamenaly ve dvou podobách:

– ironická otázka prostá: např. „A do tří už počítat umíš?“;
– ironická otázka se záporem: např. „Trefit ses určitě nechtěl, viď?“.

Jejich záměr je ovšem stejný.

Ironická nabídka/výzva (7,4 % všech návrhů)

Stejně negativní význam má i ironická nabídka či případně výzva. Mluvčí vyzývá
adresáta, aby provedl něco, čemu se ve skutečnosti snaží zabránit (např. „Jo, určitě mi
co nejdřív zase něco znič!“ nebo „Příště sem hoď rovnou bombu!“).

Pokusné osoby ji navrhovaly jako ironičtější reakci na místo původních kritik (KO –
11,9 % návrhů a hlavně HK – 13,9 %).

Velmi často se v této kategorii objevují odkazy k nějakému budoucímu ději – např.
„Příště mi můžeš rozbít auto!“ nebo „Musíš příště shodit celý regál, tohle je málo.“.

Jiné (8,5 % všech návrhů)

Do této kategorie jsme umístily všechny zbývající výpovědi. Šlo jednak o případy,
kdy:

– respondent zjevně příběh nepochopil a reagoval jinak, než jsme čekaly (např. původ-
ně řekl mluvčí adresátovi: „Ty snad neumíš počítat do tří!“ a respondent navrhl:
„Klidně to nech až před hodinou.“ – testovaný reagoval na jiný problém: nevadilo mu,
že dceři nejde úkol, ale zlobil se kvůli tomu, že vše nechává na poslední chvíli);

– respondent nepochopil zadání a místo jiné ironické výpovědi nabídl možnou reakci
adresáta;

– respondentův návrh nám nebyl jasný: např. ve stejném příběhu, který jsme uvedly
jako příklad výše, reagoval testovaný: „Komenský se mýlil!“;

– šlo o přímou kritiku/pochvalu: např. „Ty jsi teda šikulka!“ v případě, že oslovený
šikovný skutečně je.

Dospěly jsme tedy k podobným kategoriím jako Gibbs (2000), což ukazuje na vý-
znamnou paralelu mezi projevy ironie zejména v severoamerické angličtině a češtině.
Tento fakt potvrzuje podobnost severoamerického a českého kulturně-jazykového rám-
ce ironie a umožňuje využití poznatků severoamerických a potažmo i britských ling-
vistů. Jazykové projevy srovnávaných kultur se liší zejména materií nikoliv samotným
způsobem jejího využití (tj. zjištěné formy se shodují, jejich konkrétní projevy se sa-
mozřejmě liší).

Je možné spekulovat o tom, zda kategorie významového opaku nezahrnuje také iro-
nickou otázku a ironickou výzvu. Pro postavení těchto dvou skupin zcela samostatně
mluvila jednak možnost vydělit je na základě jejich formy, jednak také jejich další
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pragmatické rysy. Ironická otázka i výzva se obracejí ke konkrétnímu adresátovi a obě
kategorie byly našimi testovanými osobami považovány za velmi účinnou kritiku
s mimořádně hořkou příchutí. V případě kritiky významovým opakem šlo spíše o vy-
jádření nesouhlasu, kdežto u diskutovaných dvou typů o přímý útok na adresáta.

3. Větná prominence v ironické výpovědi

Mnozí vědci uvažují o existenci specifické ironické intonace nebo ironického tónu
hlasu. Rockwellová (2000) předpokládá, že ironie je ve své podstatě spíše neverbálním
jevem (mluvčí nesděluje to, co má na mysli, slovy), proto je velká pravděpodobnost,
že k její signalizaci dochází i na rovině neverbální. Stejně tak lze očekávat, že právě
i ironický výraz tváře (např. úsměšek, kroucení očima nebo „kamenná tvář“) ovlivňuje
postavením svalů akustické vlastnosti projevu a tvoří ironický tón hlasu (Rockwell,
2000, s. 485).

Výsledky experimentů zaměřených na akustiku ironie se ale ve svých závěrech
rozcházejí a za obecně platné se přijímá tvrzení, že jednoznačně ironický tón hlasu
neexistuje. Velmi oblíbeným důkazem toho bývá pokus s herci, kteří dostali za úkol
mluvit sarkasticky – jejich hlas se obvykle změnil, ale neodpovídal tomu, jak lidé ve
skutečnosti mluví, vyslovují-li ironii (např. Bryant – Fox Tree, 2005). Tak se došlo
k závěru, že ironie se nejspíš liší od jiných řečových jevů, ale rozdíl nespočívá v melo-
dii či intonaci, ale s největší pravděpodobností v tempu promluvy (Rockwell, 2007).

Provést kompletní fonetický rozbor našeho experimentu stojí mimo rámec naší stu-
die, pokusily jsme se ale o jednoduchý test, který by prokázal, že rozhodující pro iden-
tifikaci ironie je v prvé řadě situační kontext, spíše než jakékoliv prostředky supraseg-
mentální roviny (v našich testovacích protokolech jsme použily označení důraz, který
byl pro nelingvisty jasnější). Testované osoby jsme požádaly, aby v testovacím proto-
kolu zdůraznily slovo, na které podle nich mluvčí položil „důraz“ v případě, že mínil
výpověď ironicky. Naprostá většina dotázaných zvolila slova nesoucí význam celé věty,
tedy v našem případě slova mající nějaký hodnotící aspekt (viz tab. 3), který kontra-
stuje se skutečností.

Tab. 3: Větné členy nesoucí ironický důraz a počet respondentů, kteří je volili1

subjekt predikát modif. atribut objekt

pom. slov. plnov. slov. neslov. část

KO 12 8 30 38 78

HK 12 17 57 24 19 1

PO 7 6 28 10 59

HP 11 8 54 7 43

celkem 42
39 57 136

74 180 1
232
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V reakci „Ty jsi ale výborný střelec!“ označovali respondenti nejčastěji za zdů-
razněné slovo výborný, tedy slovo, které nejvíce odporovalo situačnímu kontextu.
V případě, že mluvčí řekl „Ty jsi ale šikula!“, potom volba padla na šikula, a podobně.
Zajímavé byly případy, kdy větný význam nesl složený člen (např. „Chceš to tu snad
srovnat se zemí?“) – respondenti rovnoměrně rozložili důraz mezi všechna zapojená
plnovýznamová slova.

Ačkoliv je soubor našich ironických výpovědí limitovaný, z uvedené tabulky vyplývá,
že se naši respondenti příliš neshodovali v názoru na to, který větný člen nebo slovní
druh by mluvčí zdůraznil, pokud by se chtěl vyjádřit ironicky. Přijmeme-li tedy závěr,
že se při určování ironického významu testované osoby rozhodovaly hlavně podle slov-
ního významu, je možné předpokládat, že žádný větný člen ani slovní druh a priori
nemá klíčový význam v signalizaci ironie.

Ironickou povahu neprokázalo ani v ironických výpovědích velmi běžné hromadě-
ní částic. Respondenti na ně kladli potenciální větný přízvuk výrazně méně často než
na plnovýznamová slova s hodnotícím aspektem, přesto ale nebyl počet označených
prominencí zanedbatelný. Podrobněji se těmito částicemi, které jsme nazvaly ironické
modifikátory, budeme zabývat v následujícím oddílu.

4. Ironický modifikátor

Jeden z respondentů do našeho dotazníku napsal: „Chvíli jsem váhal, jak je myšle-
no ,opravdu rád‘. Příslovcem ,opravdu‘ často sám signalizuji ironii.“ To nás přivedlo
k otázce verbální signalizace ironie. Většina anglosaských lingvistů zastává názor,
že ironie je závislá na situačním kontextu a nikoliv na své formě, moderní poznatky
o chování ironie v češtině ale chybějí, proto jsme se rozhodly ověřit naše hypotézy
v českých korpusech.

Z výpovědí, které nám respondenti nabídli, jsme vybraly modifikátory opravdu, tedy
(včetně variant vopravdu a teda), snad, fakt, no a sakra. Ty jsme vyhledávaly v korpu-
sech s cílem najít spojení mezi nimi a vyjadřováním ironie. Pracovaly jsme s korpusy
SYN2005 a ORAL2008, které svým složením nejlépe vyhovovaly našemu záměru.
SYN2005 je žánrově vyvážený korpus využívající psané texty převážně z let 2000–2004,
ORAL2008 je sociolingvisticky vyvážený korpus zaměřený na neformální mluvené
projevy. Zadávání jednotlivých slov spojitost s ironií neprokázalo. Modifikátory v na-
lezených větách zdůrazňovaly nějakou skutečnost, mluvčí je užíval k navázání své řeči
na nějaký dřívější projev (např. Když se teda vrátil, …), dále šlo o zvolání (např. Já ho
snad přetrhnu!), ujišťování (např. To teda ne!) či jen o rychlé zpřesnění nějaké infor-
mace (např. Snad to byl on.). O zjevně ironickou výpověď šlo jen v ojedinělých přípa-
dech (viz dále).

O něco málo úspěšnější bylo hledání kombinací námi zvolených modifikátorů
(např. teda ale, no tedy opravdu apod.), kde u variant s opravdu (případně vopravdu)
bylo možné spolehlivě identifikovat i případy ironického užití. Jinak ale i kombinace
modifikátorů plnily primárně funkci spíše přesvědčovací a ujišťovací, či zdůrazňovaly
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souhlas nebo nesouhlas mluvčího. Důkladnější práce s korpusy českého jazyka by
mohla zajisté být přínosnou metodou výzkumu autentické jazykové ironie, my jsme
se však zaměřily pouze na vyhledávání námi detekovaných modifikátorů a jejich kom-
binací. Šlo nám o možné potvrzení domněnky, že mohou pomoci odhalovat ironické
výpovědi.

Na základě těchto limitovaných poznatků jsme dospěly k závěru, že modifikátory
pouze zvyšují kontrast mezi skutečností a tím, co mluvčí řekl, nesignalizují ale primár-
ně ironickou promluvu. Pro identifikaci ironie je z tohoto hlediska důležitější kontext
než jazyková materie sama o sobě.

Zvláštní kategorii představuje ovšem tzv. mrtvá ironie (viz Nekula, 1990), anglicky
též conventional irony. Jde o výpovědi, které byly tak často používány v ironickém
smyslu, že se tento původně sekundární význam stal jejich významem hlavním. Pří-
kladem z našeho materiálu může být spojení „To se ti teda povedlo!“, které se pouze
v ironickém významu objevuje i v korpusu SYN2005.

Že modifikátory nehrají hlavní roli v porozumění ironii, dokazuje nepřímo i souhrn-
ný výsledek předchozího úkolu, ve kterém měli respondenti zdůraznit nějaké slovo vý-
povědi tak, aby zněla co nejvíce ironicky. Většina dotázaných položila důraz na větný
člen, který v sobě nesl nějaký hodnotící aspekt (např. šikovný, šikulka, neumět počítat
do tří) a nejvíce tak kontrastoval s realitou příběhu. Šlo nejčastěji o přívlastek shodný
(180krát) nebo neslovesnou část přísudku (136krát). Modifikátory nesly důraz 74krát,
staly se tak až třetí kategorií, ke které respondenti přihlíželi (viz tab. 3). Opět se nabízí
vysvětlení, že tyto modifikátory pouze zdůrazňují či stupňují nesoulad mezi realitou,
tedy skutečným stavem, a vyřčeným.

Závěr

Naše studie ukazuje, že česká laická veřejnost také hodnotí formy ironie popisované
v severoamerickém prostředí jako ironické. Je ovšem vždy nutné počítat se specifiky
zkoumaného jazykového prostředí. Ačkoliv některé přeložené ironické výpovědi z ka-
nadského dotazníku se respondentům zdály spíše nevhodné než ironické, rozborem
jejich návrhů jsme zjistily, že všechny použité formy ironie v češtině existují a použí-
vají se. Nejreprezentativnější byla kategorie sarkasmu (KO) – testované osoby byly
více či méně spokojené se stávající replikou, což ukazuje na rozšířenost KO i v češti-
ně. Tato podoba ironie bývá někdy považována za prototyp ironie a mnozí mluvčí si
pod ironií představí tuto formu.

Základním problémem našeho výzkumu bylo právě vymezení ironie: stály jsme
před otázkou, zda považovat za ironii právě to, co za ni považuje převážná většina
laické veřejnosti, nebo do naší definice zahrnout i další jevy, jako je ironie pozitivní
(viz Pospíšilová, 2009) nebo škádlení. Naše respondenty jsme proto nechaly ohodnotit
míru ironičnosti u čtyř forem ironie, které byly použity v původním kanadském dotaz-
níku (KO, HK, PO a HP), abychom zjistily, které formy jsou podle českých mluvčích
ironické. Ukázalo se, že podle Čechů jsou ironické všechny, i když v jiné míře. Forma
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kritiky slovněvýznamovým opakem (KO) dosahovala hodnot nejvyšších, stejně tak
pochvala opakem (PO), protože obě naplňují velmi rozšířenou a zobecněnou charak-
teristiku ironie: ironie je, když říkáme opak toho, co si myslíme, ale chceme, aby naši
„lež“ adresát odhalil (Trost, 1997; Utsumi, 2000). Ovšem míra ironičnosti nebyla za-
nedbatelná ani u hyperbolické kritiky (HK). Nejnižších hodnot dosáhly naše verze
výpovědí s hyperbolickou pochvalou (HP), jak ale ukázal rozbor navrhovaných „iro-
ničtějších“ řešení, HP v češtině funguje, ale využívá spíše hru se slovy, blíží se vtipu
a ráda opravdu přehání.

Kromě potvrzení existence forem ironie převzatých ze studií ze severoamerického
prostředí jsme po rozboru návrhů našich respondentů objevily i další výrazné formy:
škádlení a ironickou (u Gibbse řečnickou) otázku, jak je vyčlenil Gibbs, a nově také
ironické děkování a ironickou nabídku/výzvu.

V další části studie jsme se zabývaly tím, zda Češi vnímají nějakou intonační zvlášt-
nost ironických výpovědí (ve smyslu větné prominence). Respondenti měli v ironických
výpovědích označit slovo, na něž podle nich mluvčí položil důraz, aby signalizoval
ironii. Převážná většina (77,9 %) jich důraz umístila na slovo / slovní spojení nesoucí
hlavní význam věty. Z toho se dá usuzovat, že pro testované osoby hrál v porozumění
ironii nejdůležitější roli situační kontext. Uvědomujeme si, že náš experiment i z něho
utvořený závěr skutečnost značně zjednodušuje, doufáme proto, že čtenáři této studie
budou k výsledku přistupovat jako k orientační informaci, která má spíše inspirovat
k dalšímu zkoumání „ironického tónu hlasu“, jak v češtině, tak všeobecně ve všech
jazycích.

Poměrně často označovali respondenti v ironických výpovědích modifikátory jako
slova, na něž mluvčí výpovědi mohl s největší pravděpodobností umístit důraz, což nás
spolu s poznámkou jednoho z testovaných přivedlo k průzkumu dvou českých jazyko-
vých korpusů. To, že by dané modifikátory byly spolehlivými signály ironie, ale kor-
pus nepotvrdil. Modifikátory spíše zdůrazňovaly obsah výpovědí, a tím zvyšovaly ne-
soulad mezi vysloveným a kontextem příběhu. Tak jsme dospěly ke stejnému závěru
jako Nekula (1991, s. 10): „Ironie nemá vlastní výrazové prostředky, jejichž primární
funkcí by bylo vyjadřovat a signalizovat ironii. Tyto tzv. signály parazitují na nejrůz-
nějších faktorech konkrétního mluvního aktu, nejsou rekurentní, ale okurentní.“ To, že
si někteří naši respondenti spojili ironii s modifikátory, souvisí spíše s četností, a tudíž
nápadností této části ironické výpovědi.

Naše studie je však jen prvním krokem k důkladnému prozkoumání výskytu ironie,
jejího formulování, užívání a porozumění jí v českém kulturním prostředí. Z našich vý-
sledků je patrné, že ironie není vnímána jen jako prostředek ke komunikaci negativních
postojů. Důležitou roli tu hraje humor či tvůrčí důvtip, díky kterým se ironie stává kaž-
dodenní součástí naší komunikace. Pro hlubší porozumění a důkladnější interpretaci
tohoto typu nedoslovného vyjadřování v širokém kontextu mezilidské komunikace je
nezbytné další zkoumání jazykových a komunikačních specifik ironie. To je důležité
nejen z hlediska sociálního porozumění, ale i z hlediska vývojových předpokladů,
které u některých mluvčích chybějí (např. u autistů).
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Seznam zkratek

KO – kritika slovněvýznamovým opakem
PO – pochvala slovněvýznamovým opakem
HK – hyperbolická kritika
HP – hyperbolická pochvala
B – účastníci příběhu vzájemně si blízcí
C – účastníci příběhu vzájemně si cizí

Příloha 1

Fotbal (kód B1)
Robert je novým hráčem ve školním fotbalovém týmu. Je opravdu rád, že v něm hraje.
Robertův nejlepší kamarád Oliver je v něm také.

Verze s kritikou:

V průběhu svého prvního utkání Robert neproměnil několik gólových příležitostí.
Jeho družstvo prohrálo.
Po zápase řekl Oliver Robertovi:

1. „TY JSI TEDA VÝBORNÝ STŘELEC!“ (forma ironie: KO)
2. „TY JSI SNAD SLEPÝ!“ (forma ironie: HK)

Verze s pochvalou:

Hned během prvního zápasu dal Robert pár povedených gólů. Jeho družstvo zápas vyhrálo.
Po zápase řekl Oliver Robertovi:

1. „TY JSI TEDA HROZNÝ HRÁČ!“ (forma ironie: PO)
2. „TY MÁŠ SNAD NADPŘIROZENÉ SCHOPNOSTI!“ (forma ironie: HP)

Příloha 2

Ironické výpovědi z našeho dotazníku (kompletní přehled)

KO PO
B1: Ty jsi teda výborný střelec! B1: Ty jsi teda hrozný hráč!
B2: Ty jsi tedy génius! B2: Ty jsi ale mizerná počtářka!
B3: Ty jsi ale opravdu výborná pomocnice! B3: Ty jsi teda hrozná malířka!
B4: Ty jsi ale opravdu výborný pomocník! B4: Ty jsi teda hrozný pomocník!
C1: Ty jsi ale opravdu šikovné dítě! C1: Ty jsi ale hrozná sousedka!
C2: Ty jsi ale opravdu hodný kluk! C2: Ty jsi teda strašpytel!
C3: Ty jsi ale skvělý pomocník! C3: Ty jsi ale zlobivý kluk!
C4: Ty jsi ale šikovné dítě! C4: Ty jsi tedy nepořádnice!

HK HP
B1: Ty jsi snad slepý! B1: Ty máš snad nadpřirozené schopnosti!
B2: Ty snad neumíš počítat do tří! B2: Ty jsi snad chodící počítač!
B3: Ty jsi snad slepá! B3: Ty musíš mít kouzelné ruce!
B4: Ty to tu snad chceš srovnat se zemí! B4: Ty jsi snad kouzelník!
C1: Ty mě snad chceš utopit! C1: Ty jsi snad kouzelnice!
C2: Ty mě snad chceš zabít! C2: Ty máš snad odvahu supermana!
C3: Ty to tady snad chceš zatopit! C3: Ty máš snad kouzelné ruce!
C4: Ty to tu snad chceš zbořit! C4: Ty jsi snad kouzelnice!
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Příloha 3

Příklady ironických výpovědí dle návrhů našich respondentů. Rozděleno do šesti kategorií. Všech-
ny výpovědi se vztahují k příběhu o fotbalu (kód B1), výjimku tvoří pouze kategorie ironické na-
bídky/výzvy, kde jsme zvolily příběh s kódem C4.

1. Významový opak (sarkasmus)

KO: Ty jsi teda výborný střelec!
Takovýho kanonýra jsme potřebovali!
Lepšího hráče, než jsi ty, jsme si nemohli přát!
To vám řeknu, ještěže jsme nabrali ty nové hráče.
Ty jsi ale sakra dobrej střelec!
Ty jsi teda střelec!
Ty jsi teda kanonýr!
Ty jsi tedy ostrostřelec.
HK: Ty jsi snad slepý!
ty jsi ale bystrý
Ty jsi dnes tedy zářil!
To byl ale skvělý zápas!
To se Ti teda povedlo!
ty jsi ale fotbalista
PO: Ty jsi teda hrozný hráč!
ty jsi teda ale fakt hrozný hráč
no ale neskutečně ti to nešlo!
Ty asi budeš opravdu levej.
Nic si z toho nedělej kámo, všechny začátky jsou
těžký.
HP: Ty máš snad nadpřirozené schopnosti!
Ty to fakt moc hrát neumíš.

Podkategorie: Ironické děkování

KO: Ty jsi teda výborný střelec!
Nebýt tebe, tak jsme to snad prohráli, dík.

2. Ironická hyperbola

KO: Ty jsi teda výborný střelec!
Jsi úplný král střelců.
Ty jsi nejlepší světový střelec, kterého znám.
Excelentní!
HK: Ty jsi snad slepý!
V poho kámo, Ronaldo by to neudělal líp.
To by trefil i slepý!
I slepý by se trefil.
HP: Ty máš snad nadpřirozené schopnosti!
No Masopust hadr!

Ty jsi snad nadpřirozený!
Bez tebe by to mohli zabalit
No ty máš tedy nadpřirozené schopnosti!
Úplnej Maradona!
Ty snad máš v bráně magnet!

3. Škádlení/vtip

KO: Ty jsi teda výborný střelec!
To můžeme dát do útoku mou babičku.
HP: Ty máš snad nadpřirozené schopnosti!
no mohlo se Ti to povést lépe
Tys snad podplatil brankáře!
Nevystřílel jsi všechno v prvním zápase?
Tomu říkám zvolna se rozjet!
To zas nebyl pánbůh doma.

4. Ironická otázka

HK: Ty jsi snad slepý!
Seš pidlovokej?

5. Ironická nabídka/výzva

Návrhy tohoto typu se u příběhu se u příběhu
o fotbale nevyskytovaly, proto uvádíme návrhy
respondentů v případě ironické reakce „Ty jsi
ale šikovné dítě!“ (KO), jíž mluvčí káral dítě za
shození mýdel v obchodě (C4):
Rozmlať to všechno!
Příště můžeš sundat i šampony.
O regál dál jsou ještě konzervy, které dnes nikdo
neshodil.
Musíš příště shodit celý regál, tohle je málo.

6. Jiné

PO: Ty jsi teda hrozný hráč!
Dík, ty celkem taky. (reakce)
HP: Ty máš snad nadpřirozené schopnosti!
Ty seš ale střelec! (přímá pochvala)
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