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PRAGMALINGVISTICKÉ ASPEKTY ŽIADOSTÍ  
V INŠTITUCIONÁLNOM KONTEXTE 

 
 

Juraj Lukáč 
 
Abstrakt 
Príspevok poukazuje na pragmalingvistiku vyjadrovania žiadostí, ktoré adresujú študenti svojmu 
učiteľovi emailom, v článku sa konkrétne zaoberáme úrovňou priamosti žiadostí študentov. Pri analýze 
sa opierame o štúdiu od Blum-Kulka et al. (1989). Z našich zistení vyplýva, že študenti používajú 
performatívy, ktoré považujeme za priamy spôsob formulácie žiadosti (Žiadam o kontrolu 
prezentácie.). V korpuse žiadostí nachádzame aj príklady, v ktorých študenti chceli, potrebovali, 
očakávali, či, okrem iného, pripomínali. Medzi ďalšie postupy patria tie, ktoré sme kategorizovali ako 
konvencionálne nepriame a nepriame (conventionally indirect, indirect; Blum-Kulka et al., 1989). 
Konvencionálne nepriame postupy písania žiadostí sa v našom korpuse vyznačujú pýtaním  
si povolenia (Mohla by som prísť zajtra ráno na konzultácie?), ale aj upriamovaním pozornosti  
na učiteľovu ochotu vyhovieť žiadosti (Mohli by ste mi, prosím, napísať, akú mám známku?). 
Nepriame postupy písania žiadostí sú v našom korpuse zriedkavé (Nie som si istý, ale možno mám 
viac ako dve absencie.) a je diskutabilné, či by sa takto štylizované emaily vôbec mali kategorizovať 
ako žiadosti. Záver analýzy poukazuje na to, ako téma emailovej žiadosti študentov učiteľovi 
ovplyvnila jej ilokučnú silu. 
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ÚVOD 
 

V tomto príspevku skúmame (ne)priamosť žiadostí, ktoré poslali študenti svojmu 

učiteľovi. Žiadosti, ktoré sa skúmali, študenti posielali v rámci anglického jazyka, predmetu, 

ktorý absolvovali počas štúdia na vysokej škole. Niektoré žiadosti boli interaktívnejšie  

a pričinili sa o dlhšiu výmenu emailov s učiteľom, pričom v nich uviedli aj súviace žiadosti, 

ktoré sa vo vybraných prípadoch (ne)priamosťou líšili od pôvodnej úrovne (ne)priamosti 

žiadosti. Iné žiadosti, ktoré študenti poslali svojmu učiteľovi, sa ďalej komunikačne 

nerozvíjali a obsahovali len dva komunikačné vstupy – jeden od študenta (žiadosť) a jeden  

od učiteľa (odpoveď na študentovu žiadosť). Všetky žiadosti, ktoré sme vybrali na analýzu  

do tohto príspevku, boli v slovenskom jazyku a písané študentmi, ktorí boli rodení 

používatelia slovenského jazyka. Žiadosti boli charakteristické tým, že vytvárali pocit 

spoločenskej angažovanosti medzi učiteľom a študentmi (Johnstone 2003, 2008; Klaproth 

2004; Page 2012). Predchádzajúce výskumy ukazujú, že komunikácia v kontexte počítačom 

sprostredkovanej komunikácie (computer mediated communication) je často využívaným 

javom a že je treba hlbšie zistiť jej interakčné a interpersonálne funkcie (Bamberg 2013, s. 3; 

De Fina a Georgakopoulou 2012, s. 121). Tento príspevok obohacuje výskum, ktorý  

sa v súčasnosti robí na pôde pragmalingvistiky, o výskumný materiál zo slovenského 

inštitucionálneho prostredia. Zaoberáme sa a chceme nájsť odpoveď na nasledujúcu 

výskumnú otázku: Ako kontext prispieva k úrovni (ne)priamosti formulácie žiadostí študentov 

ich učiteľovi? Ako pomocnú koncepciu pri analýze sme použili aj koncept vzťahovej práce 

(relational work; Locher a Watts 2008). 
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Najprv sa budeme venovať dôležitým teoretickým východiskám z výskumnej práce, 

ktorá na túto tému už bola odpublikovaná,
1
 v druhej kapitole podrobnejšie vysvetlíme 

výskumný materiál, s ktorým sme pracovali a ako sme pri jeho analýze postupovali, v tretej 

kapitole priblížime výsledky analýzy a v záverečnej štvrtej kapitole pokračujeme písomnou 

diskusiou o výsledkoch našej analýzy.  

 

 

VÝSKUMNÝ MATERIÁL A METODOLÓGIA 
 
Skúmaný korpus pozostáva zo žiadostí študentov svojmu učiteľovi. Je potrebné 

zdôrazniť, že adresát emailov, teda učiteľ, je autorom tohto príspevku. Tabuľka č. 1 obsahuje 

prehľad výskumného materiálu, jeho zdroj, miesto/inštitúciu, interaktantov a veľkosť 

zdroja/počet emailov. Je treba zdôrazniť, že tento výskumný materiál je súčasťou väčšieho 

jazykového korpusu, ktorý sa skúmal v dizertačnej práci autora, a v ktorej sa skúmali jednak 

formy písania emailov študentov učiteľovi, a jednak vzťahová práca v interakcii medzi 

učiteľom a študentmi a vytvárania vzťahov medzi učiteľom a študentmi na základe tejto 

emailovej komunikácie.  

Zdrojom pre výber výskumného materiálu bola emailová platforma Gmail. 

Prostredníctvom tejto platformy, sme si medzi sebou vymieňali emaily, študenti posielali 

svoje žiadosti a vybavovali si všetko, čo súviselo s organizáciou, obsahom a požiadavkami 

predmetu anglický jazyk. Platforma Gmail v princípe nezastupuje žiadnu oficiálnu 

organizáciu a môže sa využívať na súkromné účely, ako aj na komunikáciu s inštitúciami. 

V našom prípade išlo o univerzitné prostredie, takže miesto, kde sa komunikácia 

uskutočňovala je porovnateľné s univezitnými platformami, blogmi, microblogmi (Twitter), 

kde študenti (spoločne) s učiteľmi preberajú školské záležitosti. V skúmanom materiáli  

sme vybrali dvadsať študentov a ich emailových komunikácií so žiadosťami. Prví desiati 

študenti boli neinteraktívni v zmysle nerozvíjania ďalšej konverzácie. V neinteraktívnej časti 

emailov sa nachádzalo celkom 20 emailov (10 žiadostí od študentov, 10 odpovedí od učiteľa). 

Druhí desiati študenti boli interaktívni v zmysle rozvíjania ďalšej komunikácie s učiteľom.  

Tu sa nachádzalo 70 emailov (4 emaily od jedného študenta x 10 = 40, pričom štvrtý email 

v tejto kategórii vo všetkých prípadoch vyjadroval poďakovanie učiteľovi za odpoveď  

na predchádzajúce emaily; 3 emaily jednému študentovi od učiteľa x 10 = 30). Celkovo sme 

skúmali 90 emailov, z toho 30 žiadostí študentov, ktoré boli adresované učiteľovi. Zámerne 

sme vybrali počet interaktívnych žiadostí od študentov v počte 10 (študentov), pretože aj keď 

sa v celkovom korpuse vyskytli viaceré podobné emaily so žiadosťami (v počte dve žiadosti 

na študenta), kvalitatívne by len minimálne prispeli k výsledkom analýzy.  

                                                 
1
 Detailná štúdia o žiadostiach je spracovaná autorkou Traci Walker (2013),  zaoberá sa v nej históriou rečových 

aktov ako aj súčasnými bádateľmi v tejto problematike. V súčasnosti sa osobitne žiadostiam, ako aj počítačom 

sprostrekovanej komunikácii medzi učiteľom a študentom venujú napr. Chejnová (2014), Duthler (2006), Econ-

omidou-Kogetsidis (2011, 2013), Fredsted (2005), Haumann (2005), Hendriks (2010), House (2005), Leech 

(2007), Locher (2010), Merrison et al. (2012), Ogiermann (2009). 

Pre náš výskum je dôležitá štúdia autorov Blum-Kulka et al. (1989) a pojem vzťahovej práce Locherovej (2008). 

Blum-Kulka et al. (1989) predkladajú svoju “code-book” na klasifikáciu rečových aktov. Jednou z klasifikácií je 

aj úroveň priamosti (level of directness), ktorú sme skúmali aj my. Locher (2008) zaviedla do sveta pragma-

lingvistiky pojem vzťahová práca “relational work”. Ide o nový prístup k štúdiu behaviorálnej škály, na ktorej sa 

interaktanti pohybujú v interpersonálnej komunikácii, pričom sa má za to, že vzťahová práca v sebe zahŕňa 

všetky stránky správania od drzého, nezdvorilého, cez neutrálne až po zdvorilé, ktoré interaktanti využívajú vo 

svojej komunite (community of practice; Wenger 1998). Tento pojem vznikol ako reakcia na predchádzajúci 

výskum v obasti pragmalingvistiky, ktorý bol zameraný na (ne)zdvorilosť v komunikácii, pričom je definovaný 

ako “práca, ktorú interaktanti investujú do budovania vzťahov s inými interaktantmi” (Locher a Watts 2008,  

s. 78). 
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Študent jednoducho poslal svoju žiadosť emailom a učiteľ mu na ňu odpovedal. 

Ostatných desať študentov rozvíjalo konverzáciu s učiteľom ďalej a pýtalo sa na viac 

informácií, ktoré musel učiteľ zodpovedať, pričom sa (ne)priamosť formy žiadostí 

v niektorých prípadoch menila. Emaily, ktoré sme skúmali, mali charakter žiadosti. V rámci 

tejto komunikácie si študenti pýtali od učiteľa radu, ako majú postupovať pri rôznych 

problémoch, ktoré vznikli počas obdobia, kedy prebiehala výučba anglického jazyka.  

Čo sa týka pohlavia študentov z dvadsiatich subjektov boli 5 muži a 15 žien. Z toho 

v neinteraktívnej časti emailových žiadostí boli 3 muži a 7 žien, v interaktívnej časti 

emailových žiadostí boli 2 muži a 8 žien.  

V skúmanom materiáli je príjemcom emailov autor tohto príspevku, ktorý je riadne 

kvalifikovaný na výkon svojej profesie a v čase zbierania skúmaného jazykového korpusu bol 

v praxi kratšie ako dva roky, pričom jeho vek v rovnakom období nepresiahol tridsať rokov. 

Učiteľ poskytoval študentom informácie o predmete anglický jazyk, jeho organizácii, obsahu, 

požiadavkách na zisk kreditov za úspešné absolvovanie anglického jazyka a bol súčasťou 

vysokoškolského kurikula študentov Prešovskej univerzity (PU) v Prešove v rokoch 2012  

– 2013. Študenti boli v prvom stupni vysokoškolského vzdelávania, študovali jeden z odborov 

fakulty manažmentu alebo boli zapísaní v jednom z bakalárskych ročníkov študijného 

programu Geografia v regionálnom rozvoji (táto katedra sa v súčasnosti volá Katedra 

geografie a aplikovanej geoinformatiky) Fakulty humanitných a prírodných vied PU 

v Prešove. Texty emailových žiadostí sme neupravovali ani inak nemenili, čiže niektoré 

príklady emailov, ktoré uvedieme v tomto príspevku, môžu obsahovať gramatické chyby 

alebo preklepy. 

Od všetkých študentov, ktorých emaily sú použíté v tomto príspevku, sme získali spätný 

súhlas so spracovaním ich emailov na akademické účely, s cieľom použiť ich pri skúmaní 

spôsobu formy, akou píšu svoje emaily a rovnako aj pri skúmaní vzťahovej práce, ktorú 

v komunikácii s učiteľom vytvárajú. 

Na analýzu (ne)priamosti žiadostí študentov sme využili kódovacie kategórie podľa 

Blum-Kulka et al. (1989) z projektu CCSARP
2
, pričom sme kódovali trikrát s odstupom 

dvoch týždňov. V každom prípade nám vyšla zhodnosť vyššia ako 70% (druhé kódovanie 

81%, tretie kódovanie dokonca 93%). Všetky kódvania robil sám autor, pretože bolo zložité 

nájsť druhého a tretieho analytika, ktorý by mohol s kódovaním pomôcť.  

Kódovanie výskumného materiálu sa uskutočnilo s cieľom poskytnúť odpoveď na našu 

výskumnú otázku: Ako kontext a aspekty vzťahovej práce prispievajú k úrovni (ne)priamosti 

formulácie žiadostí študentov ich učiteľovi? Prehľad kódovacích kategórií úrovne priamosti  

je uvedený v tabuľke č. 2. 

 

 

VÝSLEDKY ANALÝZY (NE)PRIAMOSTI FORMY ŽIADOSTÍ ŠTUDENTOV 
ADRESOVANÝCH UČITEĽOVI 

 
Všetky žiadosti, ktoré sme analyzovali, obsahovali nejaké špecifiká, ktoré chceme 

predstaviť v tejto časti nášho príspevku. Z tabuľky č. 2 je zrejmé, že sme skúmali úroveň 

(ne)priamosti formy žiadostí, ktoré posielali študenti učiteľovi anglického jazyka. Táto 

komunikácia sa uskutočnila v akademickom prostredí, a preto patrí do inšitucionálneho 

diskurzu. Skúmali sme kontext (ne)priamosti emailových žiadostí a vzťahovú prácu, ktorú pri 

tom študenti spoločne s učiteľom vytvárali. V jednotlivých podkapitolách postupne uvedieme 

                                                 
2
 CCSARP – Cross-Cultural Study of Speech-Act Realization Patterns je štúdia z roku 1989, na ktorej sa po-

dielali v 80. rokoch 20. storočia S. Blum-Kulka et al. Štúdia je zameraná na výskum štruktúry tvorby rečových 

aktov v rôznych jazykoch a ich varietách  (hebrejčina, kanadská francúzština, austrálska angličtina, britská ang-

ličtina, americká angličtina, ruština, nemčina, dánčina). Skúmali rozdiely v realizácii žiadostí a ospravedlnení.  
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výsledky analýzy skúmaného jazykového korpusu, ktorý sme získali z platformy Gmail. 

V prvej časti tejto kapitoly uvádzame výsledky analýzy (ne)priamosti a pôjde o kvantitatívne 

zhodnotenie všetkých žiadostí a s nimi súvisiacich emailov (v celkovom počte 90, z toho 30 

žiadostí v neinteraktívnej a interaktívnej forme). V druhej časti tejto kapitoly uvádzame 

výsledky súvisiace s kvalitatívnou časťou našej analýzy, vzťahovou prácou, ktorú sme 

kódovaním určili ako prominentnú súčasť interakcie učiteľa a študentov. 

 

 

(Ne)priamosť žiadostí a ich kontext 
 

V prvej časti sa venujeme úrovni (ne)priamosti skúmaných emailových žiadostí (N=30). 

Začneme najprv neinteraktívnou časťou a postupne prejdeme na interaktívnu časť skúmaných 

emailových žiadostí. 

 

 

Neinteraktívna časť jazykového korpusu skúmaných emailových žiadostí  
 

Neinteraktívna časť jazykového korpusu obsahovala jednu žiadosť od študenta a jednu 

odpoveď od učiteľa, pričom sa komunikácia ďalej nerozvíjala. Vyplýva z nej, že z desiatich 

skúmaných subjektov analýzy sa najčastejšie vyskytovala forma so zjemneným performatívom 

(hedged performative) a to až 60% skúmaných emailov (N=6). Za nimi sa objavili 

v rovnakom počte nasledujúce formy emailových žiadostí: „Chcel(a) by som“ žiadosť (N=1) 

a performatív (N=1). Tieto tri kategórie patria do skupiny priamych žiadostí. V tejto časti 

našho výskumného materiálu sme identifikovali dva príklady (N=2) konvencionálne 

nepriamej emailovej žiadosti od dvoch rôznych študentov, konkrétne ide o kategóriu príprava 

na otázku (query preparatory) – povolenie.  

 

 
Interaktívna časť skúmaného korpusu 

 

Interaktívnu časť skúmaného korpusu charakterizujeme tak, že medzi učiteľom 

a študentom prebehla interakcia v niekoľkých emailoch (min. 2 emaily od študenta a min.  

2 odpovede od učiteľa). V našom materiáli sme skúmali emaily, kde študent minimálne 

dvakrát o niečo žiadal a učiteľ mu na to vždy odpovedal. Konkrétne sme našli príklady 

emailových threadov v pomere 4 emailov od šudenta a 3 emailov od učiteľa. Celkovo sme 

našli desať študentov, ktorí písali učiteľovi presne v tomto pomere. V interatkívnej časti 

emailovej komunikácie sme zistili, že (ne)priamosť žiadostí (N=20) sa líšila od prvej 

kategórie len mierne. Týchto dvadsať žiadostí napísalo desať študentov, dve žiadosti každý 

študent.  

Z analýzy vyplýva, že z dvadsiatich žiadostí až štrnásť patrilo do kategórie zjemnený 

performatív (hedged performative, N=14). V tejto časti skúmaného materiálu sme našli 

príklady tzv. „Potrebujem [...]“ žiadosti (N=1), očakávania (N=1), pripomienky (N=1). 

Okrem týchto priamych žiadostí sa našli aj príklady konvencionálne nepriamych 

a nepriamych žiadostí v tejto časti skúmaného materiálu, napr. upriamovanie pozornosti  

na učiteľovu ochotu (N=1) vyhovieť žiadosti študenta, ako aj nepriamy postup, istý náznak 

narážky (N=2) na to, aby si učiteľ sám interpretoval, že študent niečo potrebuje, čo je ale 

diskutabilné, či šlo vôbec o žiadosť ako takú. 
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Tabuľka 1 Prehľad výskumného materiálu 

 

Zdroj Miesto/web stránky Interaktanti Veľkosť/počet emailov 

Gmail 

 

 

 

 

vzdelávacie inštitúcie 

 

 

 

 

20 študenti 

 

 

 

 

10 neinteraktívnych žiadostí 

(1 žiadosť – 1 odpoveď) 

10 interaktívnych žiadostí 

(dve žiadosti, 4 emaily 

študent – 3 emaily učiteľ) 

 

 
Tabuľka 2 Úroveň priamosti – kódovacie kategórie na žiadosti (zdroj Chejnová 2014, 

preklad do slovenského jazyka: autor) 
 

Úroveň priamosti Typ žiadosti Príklad 

Priame 

 

 

 

 

 

 

 

Imperatívy 

Performatívy 

Zjemnené performatívy 

Priame otázky 

„Chcel(a) by som“ žiadosť 

„Potrebujem [...]“ žiadosť 

Vyjadrenie očakávania 

 

Škrtnite ma z paralelky 

Žiadam vás o zapísanie do kurzu 

Chcela by som vás poprosiť o zapísanie do kurzu 

Zapíšete ma do kurzu? 

Chcel by som sa zapísať do kurzu 

Potrebujem si dať zapísať zápočet do systému 

Dúfam, že bude všetko v poriadku a budem si môcť 

prísť 

pre zápočet. 

Konvencionálne 

nepriame 

 

 

 

 

 

 

Príprava na otázku 

(povolenie) 

Príprava na otázku 

(schopnosť, ochota) 

Príprava na otázku 

(dostupnosť) 

 

Mohla by som vás požiadať o zapísanie do kurzu? 

 

Mohli by ste ma zapísať do kurzu? 

 

Bolo by možné zapísať ma do kurzu? 

Nepriame Narážky Mám problém so zapísaním do paralelky. 

 

 

DISKUSIA O VÝSLEDKOCH ANALÝZY A ZÁVER 
 

Analýza ukázala, ktoré typy žiadostí používajú študenti v našej komunite. Porovnanie 

neinteraktívnych a interaktívnych častí analýzy ukázalo, že študenti preferujú priame formy 

žiadostí, najmä tzv. zjemnený performatív (hedged performative). Vyskytol sa kombinovane 

až v dvadsiatich prípadoch z tridsiatich emailových žiadostí. Je badateľné, že priamosť 

žiadostí vypovedá o tom, že študenti využili tzv. negatívnu zdvorilostnú stratégiu, pretože 

svoje žiadosti zjemnili použitím slov chcel(a), len, bola by som vďačná a pod. 

Žiadosti interaktívnych študentov sa líšili najmä v tom, že pri prvom kontakte použili 

napríklad zjemnený performatív a v nasledujúcom emaile sa žiadosť formulovala  

ako performatív alebo konvencionálne nepriama otázka. 

Kontext žiadosti výrazne neovplyvnil (N=30). Či už išlo o pomoc s prezenciou alebo  

so zápisom hodnotenia do systému či termínu skúšky, študenti dbali na to, aby ich žiadosti 

neboli príliš priame.   

Čo sa týka vzťahovej práce, zo žiadostí je zrejmé, že študenti vytvárali s učiteľom 

sociálnu blízkosť, ktorou zdieľali svoje nejasnosti súvisiace s hodinami anglického jazyka, 
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pričom sme sa stretli s negatívnymi, ako aj pozitívnymi príkladmi. Negatívne boli napríklad 

tie, kde sa študenti sťažovali, že je niečo pre nich nezvládnuteľné, pričom sa sami 

posudzovali. Pozitívne príklady sa našli v žiadostiach, kde sa študenti sami pochválili,  

ako vedia zvládnuť tému prezentácie, sami sa povzbudzovali. Medzi pozitívne taktiež patrili 

aj vyjadrenia vďaky a medzi negatívne, s ktorými sme sa stretli v našom korpuse, patrili 

vyjadrenia nespokojnosti s hodnotením, kritika hodnotenia predmetu a negatívna evalvácia. 

Tieto zistenia poukazujú na nové možnosti, ako pristupovať ku skúmaniu komunikácie 

z pragmalingvistického hľadiska. Ako rôzne gramatické konštrukty vypovedajú o ilokučnej 

sile komunikácie a ako interaktanti signalizujú svoje postoje a interpersonálne vzťahy 

v jazykovej rovine.  

Výsledky analýzy ďalej poukazujú na inštitucionalizáciu roly učiteľa v našom prostredí 

a na to, že študenti skúmanej skupiny podvedome cítia, že zasahujú do pracovného sveta 

učiteľa, a preto používajú zväčša zjemnené formy rečových aktov alebo rovno 

konvencionálne nepriamy typ žiadosti. Zistenia tohto príspevku svedčia o potrebe hlbšieho 

skúmania interakcií v prostredí CMC
3
. 
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Pragmalinguistic aspects of requests written in institutional context 
 
Abstract 
I examine the expression of directness in email requests sent by students to a teacher. In particular,  
I close in on the level of directness of the requests. In my analysis of email requests I draw on Blum-
Kulka et al. (1989) and their study on requests and apologies. My analysis show that the students 
used performatives, which is a direct strategy of making request (I am asking you to proofread my 
presentation). In my dataset, I also find examples of want, need, expectation statements, and, inter 
alia, reminder statements. Amongst other strategies used by students to make a request, I highlight 
the ones categorized as conventionally indirect and indirect (Blum-Kulka et al. 1989). Conventionally 
indirect strategies of request making consisted in asking for permission (Could I come tomorrow 
morning during your office hours?) as well as in zeroing in on willingness (Could you, please, let me 
know my grade?) of the teacher to fulfil a given request. Indirect strategies (I am not sure but I may 
already have two absences.) of making a request are scarce in my dataset and it is disputable if they 
can be regarded as requests at all. The conclusion of the analysis shows that the theme of a request 
has got an impact on its illocutionary force. 
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request – (in)directness – communication – email – relational work 
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