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předmluva k druhému vydání
Neustálý zájem o mou Pragmatiku si žádá nové vydání. Zatímco záměr, cílová
skupina a celková struktura zůstávají v tomto, druhém vydání stejné, materiál
jsem v celé knize důkladně přepracoval, doplnil a aktualizoval tak, aby reflektoval neustálý překotný vývoj pragmatiky od zveřejnění prvního vydání. Pokud
jde o jeho záběr, nejvýznamnější změna je přidání nové kapitoly o referenci do
části I. Důležitým tématem v lingvistice i filozofii jazyka je reference. Přinejmenším od Strawsona (1950) se považuje z podstaty za značně pragmatickou,
jelikož je v zásadě kontextově závislým aspektem významu výpovědi. Přestože
existuje značné množství literatury o referenci jak v lingvistice, tak ve filozofii
jazyka, její velká část (zejména v tradici filozofie jazyka) je psána s tak odstrašujícím důrazem na podrobnost, že není příliš přívětivá pro studenty. Navíc většina
existujících učebnic pragmatiky o tomto důležitém tématu lingvistiky i filozofie
jazyka (dostatečně) nepojednává. Věřím, že s referencí je už soubor klasických
pragmatických témat, jimž by se tato kniha měla věnovat, úplný. Mezi další
významné změny patří nové oddíly o vzestupném a sestupném vyplývání v kapitole 1, o současných debatách o konverzační implikatuře a zapuštěné (konverzační) implikatuře v kapitole 2, o nezdvořilosti v kapitole 4, o emocionální deixi
v kapitole 5, o kontextualismu vs. sémantickém minimalismu ve filozofii jazyka
v kapitole 8 a o odstranění podmínek vázání v kapitole 9. Kde to bylo vhodné,
byly do různých kapitol v rámci celé knihy dodány práce z experimentální a lexikální pragmatiky. V souvislosti s tím byly zestručněny nebo dokonce odstraněny
některé méně důležité pasáže. Toto vydání obsahuje ještě bohatší soubor jazykových dat z většího počtu světových jazyků než první vydání. V neposlední řadě
jsou důležitými částmi knihy cvičení a otázky pro eseje a slovník pojmů, seznam
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literatury a navržená řešení cvičení – a i ty byly přepracovány, aktualizovány
a mírně rozšířeny.
Auckland, New Haven, Cambridge, MA, a Peking
červenec 2013

Y. H.
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poděkování k druhému vydání
Mnoho lidí přispělo k přípravě tohoto vydání. Jsem mimořádně vděčný Barbaře Abbottové a Fredu Kroonovi za pročtení náčrtu kapitoly o referenci a Bartu
Geurtsovi za přečtení konceptu podkapitoly o zapuštěné (konverzační) implikatuře. Díky jejich velmi bystrým připomínkám jsem příslušné úseky textu významně vylepšil. Jsem velmi zavázán Abdullahu al-Saqqafovi, Chen Guohuaovi, Davidu Cramovi, Michaelu Haughovi, Larrymu Hornovi, Richardu Larsonovi, Stevu
Levinsonovi a Wu I’anovi, kteří mi různými způsoby pomohli. Mé díky patří též
Saře Amani, Li Beidi a Zheng Danyang za jejich pomoc se seznamem literatury.
Rád bych využil příležitosti ocenit, že Hae-Yun Lee přeložil první vydání
do korejštiny a Puteri Roslina Abdul Wahid do malajštiny a že He Ziran a Wu
Yaxin napsali úvod k čínskému přetisku tohoto vydání. Chtěl bych také poděkovat Keithu Allanovi, Alessandru Caponemu, Cedricu Ginestetovi, Gregorymu
Glasgowovi, nedávno zesnulému Robertu Harnishovi, Stacii Levy, Lin Dunlaiovi,
Lin Yunqingovi, Xie Chaoqun a Zhang Renovi za recenze prvního vydání v různých lingvistických, filozofických a psychologických časopisech, International
Cognitive Linguistics Association Book Reviews a na Linguist Listu.
Od zveřejnění prvního vydání jsem části materiálu, hlavně toho nového,
obsaženého v této knize, představil různým publikům na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Aalborg Universitet, Anhui University, Universiteit Antwerp,
University of Auckland, Universität Augsburg, University of the Basque Country, Beijing University of Aeronautics and Astronautics, Beijing Foreign Studies
University, Beijing Language and Culture University, Beijing Normal University,
University of Cambridge, Chinese University of Hong Kong, Communication and
Media University of China, National Dong Hwa University, East China Normal
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University, Freie Universität Berlin, Fujian Medical University, Fujian Normal
University, Fuyang Teachers’ College, Fuzhou University, Université de Genève, Guangdong University of Foreign Studies, Harvard University, Hefei University of Technology, University of Helsinki, Henan University, University of
Hong Kong, Hongkong Polytechnic University, Hsuan Chuang University, Hunan
University, Institute of Linguistics at the Chinese Academy of Social Sciences,
Université de Kairouan, Kansai University, Kyoto Prefectural University, Katholieke Universiteit Leuven, Uniwersytet Łodzki, University of London, Lunghwa
University, University of North Carolina, Universität Mainz, Nankai University,
University of Nanking/Nanjing, Nanjing Normal University, Nanjing University of Science and Technology, University of New South Wales, Ninbo University, Université d’Orléans, University of Oxford, Peking University, Universität
Regensburg, Rice University, San Francisco State University, Seoul National University, Shandong University, Shanghai International Studies University, Shanghai Jiao Tong University, Shih-Hsin University, Soochow University, Tsinghua
University (Beijing), National Tsing Hua University (Hsinchu), Tohoku University, University of Tokyo, University of Waikato, Victorian University of Wellington, Xi’an International Studies University, Yale University, Zhejiang University
a Zhengzhou University. Těžil jsem z jejich komentářů. Jsem vděčný všem, kteří
mě pozvali. V neposlední řadě jsem zavázán studentům univerzit v Readingu,
Oxfordu a Aucklandu a doktorandům z Beijing Foreign Studies University, kteří
se účastnili mých (pokročilých) kurzů sémantiky a pragmatiky, v nichž jsme část
nového materiálu prověřovali.
Konečnou verzi tohoto vydání jsem připravoval částečně během studijního/výzkumného výjezdu na Department of Linguistics, Yale University;
Department of Linguistics, Harvard University; a National Research Centre for
Foreign Language Education, Beijing Foreign Studies University. Jsem vděčný
Lauře Hornové, Marii Polinské, Gennaru Chierchiovi a Wen Qiufang za to, že
mě pozvali, a třem zmíněným pracovištím za příležitost pracovat v podnětném
a příjemném prostředí.
V souvislosti s přípravou tohoto vydání do tisku bych rád poděkoval Johnu
Daveymu, Julii Steerové, Victorii Hartové a Kate Gilksové z Oxford University
Press za jejich profesionalitu. Vděčím i Lucy Hollingworthové za zredigování
textu a Lesley Rhodesové za korekturu. Od roku 2000 jsem v Oxford University Press vydal tři knihy (toto vydání nepočítaje). Jsem obzvlášť vděčný Johnu
Daveymu (který už odešel z Oxford University Press do důchodu) za zájem o můj
výzkum a podporu, kterou mi za ta léta vyjadřoval.
V osobnější rovině chci poděkovat své manželce a dceři za to, že jsou neustálým zdrojem lásky, povzbuzení a podpory. Moji rodiče zemřeli během mé
práce na tomto vydání. Za vše, co pro mě udělali, jim jsem zavázán, zejména své
matce. V temných časech Maovy „kulturní revoluce“ v Číně to byli oni, kdo se
mě snažili vychovat, poskytnout mi vzdělání a naučit mě, jak být lidskou bytostí,
která za něco stojí. Toto vydání je tedy věnováno jejich památce.
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předmluva k prvnímu vydání
Cílem této knihy je poskytnout směrodatný, aktuální a přitom srozumitelný
úvod do současné lingvistické pragmatiky.
V současné pragmatice lze vymezit dvě školy: angloamerickou a (kontinentální) evropskou. V té první koncepci lingvistiky a filozofie jazyka je pragmatika
definována jako systematické studium významu na základě užívání jazyka nebo
v závislosti na něm. Ústředními otázkami jsou implikatura, presupozice, řečové
akty a deixe. Toto pojetí je známo jako složkový pohled na pragmatiku, což je
názor, že pragmatika by měla být považována za ústřední složku teorie jazyka,
na stejné úrovni jako fonetika, fonologie, morfologie, syntax a sémantika. Oproti tomu by jiné oblasti jako antropologická lingvistika, aplikovaná lingvistika
a psycholingvistika ležely vně tohoto soubor základních složek. V rámci kontinentální tradice je pragmatika definována mnohem šířeji a zahrnuje mnohé
z oblasti sociolingvistiky, psycholingvistiky a analýzy diskurzu. Kontinentální
přístup představuje hlediskové pojetí pragmatiky, tedy názor, že pragmatika by
měla být považována za funkční hledisko na každý aspekt jazykového chování.
Vezmeme-li v úvahu míru přesahu mezi jevy zkoumanými v jiných vcelku zavedených interdisciplinárních oborech, jako je sociolingvistika, psycholingvistika
a neurolingvistika, je poměrně složité představit si nějakou ucelenou výzkumnou agendu v rámci kontinentální tradice. Oproti tomu užší angloamerické,
složkové pojetí pragmatiky, jež se soustředí na témata vycházející z tradičních
zájmů analytické filozofie, vymezuje svůj záběr poměrně koherentně, systematicky a na základě jasných zásad. Proto budu v této knize pojednávat o pragmatice převážně z angloamerického, komponentového pohledu.
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Tato kniha je primárně psána pro magisterské a postgraduální studenty specializující se na lingvistiku s malou nebo žádnou předchozí zkušeností
s pragmatikou. Měla by být také vhodná pro studenty lingvistického zaměření
jazykových, humanitních nebo sociálněvědních oborů. Krom toho by mohla zajímat badatele z oblasti antropologie, umělé inteligence, kognitivní vědy, literatury, filozofie, psychologie a samozřejmě lingvistiky.
Kniha je rozvržena následovně. Kapitola 1 je úvodní. Zbytek knihy je rozdělen do dvou částí. Část I pokrývá témata, která standardně bývají v učebnicích
pragmatiky. V rámci této části se kapitola 2 zabývá klasickými a neogriceovský
mi teoriemi implikatury. Kapitola 3 se zaměřuje na presupozici. Kapitola 4 je
věnována teorii řečových aktů s důrazem na klasické dílo Austina a Searla. Kapitola 5 představuje důkladnou deskriptivní analýzu různých typů deixe. Z těchto
kapitol jsou č. 2, 4 a 5 relativně samostatné a mohou být čteny nezávisle. Kapitolu 3 je však nejlepší číst po kapitole 2 a k některým podkapitolám kapitoly 1,
jako např. k podkapitole 1.2, je dobré vrátit se po přečtení kapitoly 2 a 8. Část II
pojednává o tématech, která v pragmatice představují nové oblasti, avšak jsou
nedostatečně zastoupena v dosud vzniklých učebnicích pragmatiky. Konkrétně
se zaměřuje na různé styčné plochy mezi pragmatikou a ostatními (základními)
oblastmi výzkumu. Kapitola 6 pojednává o rozhraní mezi pragmatikou a kognicí
s důrazem na teorii relevance. Styčná plocha mezi pragmatikou a sémantikou je
předmětem kapitoly 7. Kapitola 8 zkoumá spolupráci a dělbu práce mezi pragmatikou a syntaxí se zvláštním zřetelem k anafoře a vázání. Látka v této části je
náročnější než v části I. V rámci části II je vhodné přečíst kapitolu 6 po kapitole 2
a kapitolu 7 po kapitolách 2 a 6. Kapitoly 6, 7 a 8 jsou rovněž navázány na souběžně studované kurzy kognitivní vědy, sémantiky a syntaxe. Každá kapitola
obsahuje rozsáhlý soubor cvičení a otázek pro eseje, doporučená řešení cvičení
jsou za seznamem literatury. Slovníček pojmů je před seznamem literatury.
Přehledy a analýzy v této knize jsou založeny na bohatém souboru jazykových dat. Přestože je jazykem většiny příkladů angličtina, tam, kde je to relevantní a možné, vybírám data i ze širokého spektra světových jazyků. To platí
zejména pro kapitoly 4, 5 a 8.
Oxford a Reading
září 2005		

Y. H.
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poděkování k prvnímu vydání
Intelektuálně jsem nejvíce zavázán Stevu Levinsonovi, svému mentorovi v pragmatice. Měl jsem to štěstí, že mě v Cambridge osobně učili John Lyons, Peter
Matthews a Nigel Vincent. Tito čtyři vědci a inspirativní učitelé na mě měli
nesmírný vliv. Jsem velmi vděčný jim a Anně Morpugo Daviesové za to, že mě
vedli, povzbuzovali a podporovali. Zváštní vděčnost chovám k Davidu Cramovi
a Sophii Marmaridouové, kteří pročetli celou pracovní verzi této knihy a vznesli
mnoho nedocenitelných připomínek jak k obsahu, tak formě. Chci také poděkovat Jayi Atlasovi za přečtení kapitoly o presupozici, Deidre Wilsonové a Robyn
Carstonové za přečtení kapitoly o teorii relevance a Kentu Bachovi a Françoisi
Recanatimu za přečtení kapitoly o styčných plochách pragmatiky a sémantiky.
Jejich komentáře tyto kapitoly značně zdokonalily. Rovněž chci vyjádřit zvláštní poděkování Evě Clarkové, Jonathanu Cohenovi, Geraldu Gazdarovi, Larrymu
Hornovi, Jimu Millerovi, Caritě Paradisové, Shu Dingfangovi, Kenu Turnerovi,
Wang Junju a několika anonymním recenzentům Oxford University Press za to,
že mi různými způsoby pomohli. Jsem vděčný Peteru Strawsonovi za příběhy,
které mi vyprávěl o Paulu Griceovi, a byl jsem poctěn, že jsem mohl být součástí
symposia John Searle – Yan Huang (Šanghaj, 2002) s Johnem Searlem.
Části látky obsažené v této knize, zejména v kapitolách 2, 7 a 8, jsem
představil různým publikům na Universiteit Antwerpen, Universitat de
Barcelona, Beijing Normal University, University of Cambridge, Univerzitě
Karlově v Praze, National Chengchi University, National Chungcheng
University, Cornell University, École des Hautes Études en Sciences Sociales
Paris, University of Essex, University of Exeter, Fudan University, Georgetown
University, Rijks Universiteit Groningen, Harvard University, Heinrich Heine
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Universität Düsseldorf, University of Hong Kong, Humboldt-Universität zu
Berlin, John Hopkins University, Universität zu Köln, University of Lancaster,
Rijks Universiteit Leiden, Linguistic Institute of the Academia Sinica, Linguistic
Institute of the Chinese Academy of Social Sciences, Max-Planck-Institut für
Evolutionäre Anthropologie Leipzig, University of Lisbon, University College
London, Lund University, Lunghwa University of Science and Technology,
Universität Mainz, University of Manchester, University of Maryland, MIT,
University of Massachusetts at Amherst, Middlesex University, University
of Nanking, Nanking University of Aeronautics and Astronautics, Nanking
University of Science and Technology, University of Newcastle upon Tyne,
Occean University of China, University of Oxford, Université de Paris 6,
Université de Paris 8, Université Pierre et Marie Curie, Providence University,
University of Reading, Universität des Saarlandes, Shanghai International
Studies University, Universidad de Sevilla, Shandong University, Southeast
University, SOAS, University of Surrey, National Taiwan Normal University,
Universiteit Utrecht, University of Wales at Bangor, University of York,
University of Wolverhampton, Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft
Typologie und Universalienforschung Berlin a Zhejiang University. Těžil jsem
z jejich komentářů.
Podstatná část této knihy pramení ze sérií pragmatických přednášek pro
studenty lingvistiky na všech stupních University of Cambridge, University of
Oxford a University of Reading od roku 1989. Jsem velmi zavázán generacím
svých studentů, jejichž obrovské nadšení, pozitivní ohlasy a užitečné připomínky a námitky pomohly zformovat tuto knihu. Části pracovní verze této knihy
později používali se svými studenty jako učebnici Sophia Marmaridouová (University of Athens) a Carita Paradisová (Lund University). I jim jsem velmi vděčný.
Chtěl bych poděkovat Johnu Daveymu z Oxford University Press za jeho
rady a trpělivost. Obzvlášť jsem vděčný Alison Kellyové, která odvedla skvělou
práci při redigování. Výzkum, o němž pojednává tato kniha, byl zčásti podpořen
Research Leave Award udělenou Arts and Humanities Research Board, což mi
poskytlo velmi potřebný čas k dokončení rukopisu. Dále jsem zavázán Research
Board of the University of Reading za udělení několika grantů z jejich Grant
and Travel Fund. Tuto knihu věnuji své dceři, své manželce a svým rodičům:
bez jejich lásky bych ji nedokončil. Jsem vděčný Blackwell Publishing Ltd., Cambridge University Press, Elsevier Science Publishers B. V. a Oxford University
Press za povolení převzít materiály ze svých publikovaných prací.
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značky a zkratky
Zkratky používané v glosách původních zdrojů jsou zachovány kromě těch,
které jsou pozměněny kvůli jednotnosti. Nezvyklé a/nebo jazykově specifické
zkratky viz původní příklady.

značky
~
+>
~+>
+>>
~+>>
>>
~>>
||~||<>
[]
{}
K
*
?

negace
konverzačně implikuje
konverzačně neimplikuje
konvenčně implikuje
konvenčně neimplikuje
presuponuje
nepresuponuje
vyplývá
nevyplývá
Q- nebo Hornova škála
I-škála
M-škála
mluvčí ví, že
následující příkladová věta je syntakticky defektní nebo sémanticky
anomální
následující příkladová výpověď je pragmaticky anomální
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zkratky
ACC
ADDR
ART
ASP
AUX
CL
DAT
DECL
DEF
F
INDIC
LF
LOG
M
N
NOM
NP
OBJ
PL
POSS
PREP
PROG
PURP
Q
REFL
SG
TOP
1
2
3

akuzativ
zájmeno adresáta
člen
aspekt, slovesný vid
pomocné sloveso
klasifikátor
dativ
deklarativ(ní)
určitý
femininum
indikativ(ní), oznamovací způsob
logická forma (v chomskyánském minimalismu)
logofora, logoforický
maskulinum
neutrum
nominativ(ní)
jmenná fráze
objekt, předmět
plurál
posesivum, přivlastňovací přídavné jméno / zájmeno
předložka
progresiv, průběhový čas
účelový
otázkový marker
reflexivum
singulár
téma, východisko
první osoba
druhá osoba
třetí osoba

