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Předmětem diplomové práce je problematika změn v českém jazyce, zejména těch, 
k nimž dochází v současnosti. Práce ovšem nemá jazykovědný charakter. Autorka 
chápe jazyk jako sociokulturní jev a změny českého jazyka, ať již historické nebo 
současné, sleduje důsledně v kontextu sociokulturních změn v české společnosti. 
Klade si za cíl přispět k pochopení podstaty a závažnosti důsledků změn, jimiž čeština 
prochází, a kulturních a sociálních faktorů, jež tyto změny vyvolávají. Jde tedy 
jednoznačně o téma v pravém slova smyslu kulturologické a také aktuální. Přitom, 
přestože jde nepochybně o významný kulturní fenomén, není toto téma zatím 
v dostatečné míře předmětem systematického empirického zkoumání. Práce tak 
představuje zajímavý pOdnět pro aplikaci kulturologického přístupu k analýze a 
rozšíření poznatků kulturologie o problematice vývoje jazyka v širších sociokulturních 
souvislostech. 

Práce má čtyři hlavní části. První, teoretická část (kapitoly 2 až 5) obsahuje vymezení 
teoretického rámce dané problematiky prostřednictvím vysvětlení klíčových 
sociokulturních jevů (řeč a jazyk) a formulaci základního teoretického konceptu, 
z něhož autorka při analýze změn v českém jazyce vychází, založeného na poznatcích 
lingvistické antropologie. V jádru teoretického konceptu práce je Sapir-Whorfova 
hypotéza. V této části diplomantka prokázala, že se věnovala studiu odborné 
literatury a dokázala z ní vybrat relevantní poznatky a skloubit je do uceleného 
teoretického konceptu řešené problemati ky. 

Druhá část práce (kapitola 6) popisuje historický vývoj českého jazyka od jeho 
počátků (staroslověnština) až do devadesátých let dvacátého století. Tato část je sice 
pojata jako stručná historiografie českého jazyka, nicméně jejím pozitivem je, že se 
nezaměřuje na specifické jazykovědní otázky, ale uvádí do souvislostí období 
nejvýznamnějších proměn češtiny s událostmi a vlivy v obdobích klíčových změn 
české společnosti. 

Třetí část diplomové práce (kapitoly 7 a 8) je věnována charakterizaci současného 
stavu českého jazyka, či spíše jeho aktuálnímu vývoji, především z hlediska zdrojů, 
charakteru a mechanismů šíření neologismů v naší společnosti. Autorky se v této 
části zaměřuje na slangy profesních skupin (novináři, sportovní reportéři) nebo 
specifických oborů (reklama, výpočetní technika), které nejvýrazněji ovlivňují 
hovorovou češtinu. V závěru této části diplomantka uvádí dva protiChůdné názory na 
vývoj češtiny. Názor liberální, podle něhož jazyk prochází přirozeným vývojem, který 
není sám o sobě ani správný ani špatný (ať již z principu nebo proto, že probíhajícím 
změnám stejně nelze zabránit), a názor puristický, který odmítá jakékoliv neologismy 



a především se staví ostře proti přijímání cizích slov. V této části autorka čerpala 
z několika soudobých českých publikací a také z rozhovoru se dvěma odborníky. Je 
také zřejmé, že autorka sleduje nejruznější probíhající diskuze na dané téma. 

V poslední části diplomové práce (kapitola 9) autorka prezentuje vlastní výzkum 
zvoleného problému. Nejprve popisuje teoretický koncept, z něhož šetření vychází, 
včetně vstupní hypotézy (K jazyku jsou vnímavější starší a vzdělanější lidé) a jeho 
operacionalizaci, použitou metodu a techniku sběru dat (dotazníkové šetření) a 
konstrukci výběrového souboru. Poté uvádí výsledky analýzy. Kromě řady dílčích 
zajímavých poznatku autorka dospívá k hlavnímu závěru, že výsledky analýzy vstupní 
hypotézu nepotvrzují. Diplomantka v této části práce prokázala, že zvládá metodologii 
empirického šetření a je schopna sama provádět sběr a vyhodnocení empirických dat. 

Práce přináší zajímavé podněty pro další kulturologický výzkum dané problematiky a 
náměty na podrobnou diskusi. Vzhledem k šíři tématu také logicky nastoluje otázky, 
na něž nepřináší odpověď. Jde zejména o dvě otázky. Za prvé, do jaké míry jsou 
probíhající jazykové změny (zejména přijímaní cizích slov v rámci globalizace a šíření 
neologismu z médií) v souladu se Sapir-Whorfovou hypotézou? A za druhé, muže 
současný vývoj češtiny vést k výraznému posílení statusotvorné funkce jazyka 
v české společnosti? 

Celkově považuji předloženou práci za velice dobře zpracovanou i přínosnou 
originálními poznatky a doporučuji ji k obhajobě. 

V Praze dne 9. ledna 2008 

o o o o~:!~o ~o ~o o o o.:to o o" o. o o o o o o o o o' 

PhDr. Ondřej Hubáček 

2 


