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Přednáška pro odbornou veřejnost v řízení pro jmenování profesorem proběhla v zasedací
místnosti děkanátu na Filozofické fakultě v Brně. Přednáška byla streamována online.
V úvodní části kandidát nejprve charakterizoval základní pojmy a teoretické přístupy
týkající se daného tématu. Představil problémy týkající se definování humoru a jeho
teoretického uchopení. Dále popsal rozmanité formy humoru, a to se zaměřením na jevy
objevující se v dialogické konverzaci. Následně popsal lingvistické přístupy k analýze humoru
a představil dynamickou koncepci interakčního humoru, která obrací pozornost od strukturněsémantického zaměření na formu humorného textu k dynamickému pojetí humoru jako
pragmalingvistického sémiotického potenciálu realizovaného mezi participanty.
V metodologické části kandidát popsal postupy pragmatické analýzy s důrazem na
meziooborový přístup tzv. sociopragmatiky, a následně identifikoval zásadní oblasti pro
výzkum na poli neosobní, tj. medializované komunikace (kolaps kontextů, participační rámce,
multimodalita, síťové propojení a replikace / rekontextualizace komunikačních aktů). Na
základě těchto východisek představil svoji koncepci s využitím materiálu ze sociálních médií a
masmédií, na němž ilustroval nové koncepty tzv. failed seriousness (jako opaku neúspěšného
humoru) a efektu tsunami (tj. nezamýšlených důsledků remedializace komunikátů nad původní
rámec promluvy, kdy dochází k jejich nekontrolovanému virálnímu šíření), které berou v úvahu
pragmatickou intenci a perlokuční efekt promluv. V rámci interakční pragmatické analýzy
interpretoval humorný potenciál některých komunikátů jako hrozbu (face threat) pro tvář
účastníků, která je vede k nutnosti reagovat – např. negovat nevhodné inference, vyjadřovat
omluvu a jiným způsobem modifikovat nezamýšlený perlokuční efekt. Takovou post hoc
obranu vlastní tváře (face repair) kandidát popsal jako jeden z důležitých směrů, kterým se
může ubírat výzkum v oblasti metapragmatické analýzy humoru.
Ve své přednášce kandidát dále rozebral vzájemný vztah sociálních médií a masmédií
a jejich přístupu ke zpracování humorného materiálu. Inovativním způsobem přistoupil
k popsání transmediálních vztahů a intertextuality. V závěrečném shrnutí kandidát poukázal
na potřebu přeorientovat pozornost od tradičních, staticky vnímaných kategorií směrem
k dynamickému procesuálnímu pojetí, které v oblasti humoru tvoří potenciálnost, v oblasti
pragmatiky důraz na aktivní a tvůrčí činnost participantů a v oblasti textuality síťové řetězení
humorných i nehumorných promluv, textů a žánrů.

Komise konstatovala, že obsah i forma přednášky byly dobře zvoleny a že kandidátovi
se úspěšně podařilo toto komplexní téma uchopit a přiblížit posluchačům. Ze strany komise
padnul mj. návrh na její zveřejnění časopiseckou formou. Kandidát rovněž kompetentním
způsobem odpověděl na dotazy v následující diskusi a ukázal nosnost svého teoretického
přístupu a pojetí.
Závěr
Přednáška doc. Mgr. Jana Chovance, Ph.D., „The Pragmatics of Mediated Humour“,
přednesená v rámci řízení ke jmenování profesorem, prokázala dostatečnou vědeckou
kvalifikaci a pedagogickou způsobilost uchazeče, standardně požadovanou v rámci řízení ke
jmenování profesorem v oboru Lingvistika konkrétních jazyků (germánské jazyky).
Brno dne 26. ledna 2021

prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
prof. PhDr. Aleš Klégr
prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K HODNOCENÍ PŘEDNÁŠKY PRO ODBORNOU VEŘEJNOST
Já, prof. RNDr. Václav Blažek, CSc., předseda hodnoticí komise pro řízení ke jmenování
profesorem doc. Mgr. Jana Chovance, Ph.D., čestně prohlašuji, že přednáška pro odbornou
veřejnost proběhla on-line a účastnili se jí pověření hodnotitelé:
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
prof. PhDr. Aleš Klégr
prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc.
Čestně prohlašuji, že všichni hodnotitelé souhlasili s finálním zněním hodnocení přednášky
pro odbornou veřejnost.
V Brně dne 26. ledna 2021

___________________
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