Ad 3. Pragmatika B – Speech Acts
Teorie mluvních aktů – aplikace
1) Individuální použití k explikaci určitých jevů, které jiné teorie řeší jinak – příklad sloves „kontroly“
(Comrie, B. Reflections on subject and object control. Journal of Semantics, 1985, 4, 47–65)
2) Obecná integrace teorie mluvních aktů do určitých „subdisciplín“ – příklad morfopragmatiky
(Dressler, W. U. – Merlini Barbaresi, L. Morphopragmatics. Diminutives and Intensifiers in Italian,
German, and Other Languages. Berlin: Mouton de Gruyter, 1994)
Ad 1) Syntaktické konstrukce s infinitivní větou:
(1) Arthur persuaded Beryl to leave
(2) Arthur promised Beryl to leave
(3) Pietro ha ordinato a Maria di partire
(4) Pietro ha promesso a Maria di partire
(5) María le prometió a Pedro regresar pronto
(6) María le ordenó a Pedro regresar pronto
(7) Pierre a ordonné a Marie de partir
(8) Pierre a promis a Marie de partir
(9) The kindergarten teacher asked little Colin to leave the room
(10) Little Colin asked the kindergarten teacher to leave the room.
•
•
•

Řešení syntaktická (Minimal Distance Principle, Rosenbaum 1967, Chomsky 1981, ....)
Řešení sémantická (zejména Jackendoff – nejnověji shrnuto v kap. 12 The semantic basis of
control in English, in Jackendoff – Culicover, Simpler Syntax, Oxford 2005)
Řešení pragmatická / pragmaticko-sémantická / pragmaticko-syntaktická apod. (nejspíš asi Comrie
1985)

Ad 2) Základy morfopragmatiky
Dressler, W. U. – Merlini Barbaresi, L. Morphopragmatics. Diminutives and Intensifiers in Italian,
German, and Other Languages. Berlin: Mouton de Gruyter, 1994
1) Morfopragmatika – subdisciplína, která se napříště bude „morfopragmatickými postupy“, které
různé jazyky využívají (např. morfologická realizaci nějakých zdvořilostních strategii, deminutiva a
augmentativa, intenzifikace apod.).
2) Teorie mluvních aktů jako základní rámec pro analýzu těchto morfopragmatických postupů,
zejména deminutiv:
„Searle’s classification of speech acts (...) still provides an insightful frame of reference, on
which we will especially rely in characterizing the modification of speech acts via diminutives.“ (s. 26)
3) Deminutiva – předpoklad morfosémantického významu „MALÝ“ + morfopragmatického významu
„NON-SERIOUS“ (viz četba s. 144-147):
„First of all we assume that the general morphopragmatic meaning of DIM is [non-serious]. A
[non-serious]-feature added is, among other things, a strategy for lowering one’s responsibility
towards the speech act being performed, or, more specifically, for lowering one’s commitment to its
illocutionary force.“ (s. 144)
4) Analýza pragmatiky deminutiv na základě tří „cross-classifying“ kritérií – a) komunikační situace
(identita, role mluvčích/adresátů), b) typ mluvního aktu, c) regulační faktory (hravost, ironie, empatie,
atd.).
5) Skvělé shrnutí těchto analýz František Neuwirth v diplomové práci Alterace: deminutiva a
augmentativa současné italštiny, Praha, FF UK 2009.

