
z obhajoby disertační práce pana mgr. Jana Chromého 

konané dne 4. března 2011 

téma práce: ,,Teorie psaného jazyka" 

přítomni: doc. mgr. Robert Adam, Ph.D.; prof. PhDr. Jana Hoffinannová, DrSc.; prof. PhDr. Jan 
Kořenský, DrSc.; PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D.; prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.; doc. PhDr. 
Iva Nebeská, CSc. 

Předsedkyně komise prof. Jana Hoffmannová zahájila obhajobu a stručně představila 

přítomným kandidáta a jeho působení v Ústavu českého jazyka a teorie komuníkace FF UK v 

Praze a Ústavu pro jazyk český AV ČR, v.v.i. 

Školitel prof. Petr Mareš seznámil komisi s uchazečem a jeho disertační prací. Z 

uchazečova odborného profilu vyzdvihl zejména jeho činnost zástupce šéfredaktorky časopisu 

Naše řeč nebo jeho četnou odbornou produkci během doktorského studia. Na předložené 

disertační poté ocenil předevšim snahu o propojení teoretické reflexe a empirického výzkumu. 

Tedy autorovo stanovisko, že proti teoriim, které nebyly empiricky prověřeny, je třeba postupně 

zavádět empirická ověření, která odhalí, nakolik tyto teorie jsou průkazné. Souhrnně vyjádřeno, 

na předložené práci je podle vyjádření školitele hodný ocenění kritický přehled teorií psaného 

jazyka a v dílčím hledisku ověření vybraných postulátů. 

Kandidát následně seznámil přítomné se svou disertační prací. Jako východiska své práce 

podal výčet epistemologických a metodologických principů, které považuje za vhodné dodržovat 

v lingvistickém zkoumání: jednalo se zejména o princip primárnosti komunikace, princip 

přirozeného systému a princip falzifikace; dále v práci přinesl kritiku dosavadních přístupů k 

psanému jazyku a jeho vztahu k jazyku mluvenému; v další kapitole o empirickém uvažování o 

psaném jazyku autor představil tři témata spjatá s psaným jazykem, jež byla již podrobena 

empirickému zkoumání: otázku gramotnosti, otázku analýzy psaného textu (oproti mluvenému) a 

problematiku psaní ve smyslu produkce. 

Tématem další kapitoly byly stylotvorné faktory při produkci psaného textu - v kriticky pojatém 

náhledu na existující koncepce stylotvorných faktorů autor uvedl jako problematické například 



komplexnost některých faktorů nebo otevřenost množiny faktorů jako celku; poté přinesl vlastní 

empirický výzkum jednoho z tradičních stylotvorných faktorů - připravenosti/nepřipravenosti. 

Jako hlavní přínos tohoto výzkumu sám autor vyzdvihl zejména ověření metody empirického 

zkoumání stylotvorných faktorů. V poslední části práce se autor věnoval problematice vztahu 

synestézie a psaného jazyka. Poté oponenti prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc., a PhDr. Michal 

Křistek, M.Phil., Ph.D., představili ústřední části svých posudků. 

Prof. Kořenský vyzdvihl to, že autor věnuje značnou pozornost instrumentáliu v soudobé 

lingvistice, kladně hodnotil především části věnované kritické teoreticko-metodologické analýze, 

vznesl tři poznámky a poté práci doporučil k obhajobě. 

Dr. Křístek také práci doporučil k obhajobě a poté označil některé aspekty práce, které 

mínil vnést do rozpravy: Jak autor chápe vztah obecné definice stylu a rysu procesuálnosti; 

otázku, zda a jak lze působení faktorů řešit koncepčně, a jakou roli by v budoucí teorii psaného 

jazyka hrála problematika synestézie. 

Kandidát Jan Chromý se následně vyjádřil ke komentářům v posudcích oponentů: 

K obecné definici stylu uvedl, že Havránkovo pojetí stylu bylo vyhovující především pro 

přípravu experimentu, zejména z hlediska diferenciace procesu a rezultátu; procesuální fázi chápe 

jako průběh tvorby komunikátu včetně aspektů, které v rezultátu nejsou přítomny (například 

pauzy). 

Ke stylotvorným faktorům autor dodal, že jejich relativně úplný empirický výzkum je jistě 

teoreticky možný, avšak prakticky příliš náročnost z hlediska finančních i lidských zdrojů; navíc 

operacionalizace připravenosti je obtížná; takže je možné konstatovat, že ucelená koncepce 

stylotvorných faktorů by možná byla, ale vzhledem ke dvěma uvedeným překážkám je v 

současné době v nedohlednu. 

Synestézii s (budoucí) teorií psaného jazyka podle autora disertační práce pojí ta 

skutečnost, že vztah mluvený-psaný je nepochybně krosmodální a v kontextu kognitivní 

psychologie nebo psycholingvistiky by bylo možné tuto krosmodálnost zkoumat; například různé 

role „neslyšné mluvené podobý' při četbě textu u různých mluvčích 

Dr. Křistek se následně dotázal, jak kandidát nazírá roli spontánnosti v rámci psanosti. 

Mgr. Chromý odpověděl, že jde o jeden ze stylotvorných faktorů projevujících se jak při procesu, 

tak v rezultátu. 



Poté se kandidát vyjádřil k poznámkám druhého oponenta prof. Kořenského. Princip 

přirozenosti systému si stanovil jako jeden imperativ v rámci práce. Prof. Kořenský k tomu 

podotkl, že ve formálních teoriích je falzifikace do značné míry kontrolovatelná; kdežto v 

postulátu přirozenosti systému je otázka; je-li systém přirozený vůbec někdy. Mgr. Chromý 

reagoval, že to funguje přinejmenším negativně, tj. můžeme někdy zjistit, že přirozený není. 

Druhý komentář oponenta se vztahoval k vymezení pojmu jazyk - kandidát jej pojal jako 

zastřešující pojem pro všechny dílčí termíny typu psaní nebo psaný projev. Prof. Kořenský 

konstatoval, že tímto krokem byl jazyk vyňat ze souboru pojmů s interpretativním charakterem. 

Mgr. Chromý k tomu podotkl, že z určitého hlediska tak píše teorii něčeho, o čem neříká 

přesně, co to je. 

Profesor Kořenský to zhodnotil jako problém všech ústředních pojmů ve vědě, a 

zdůraznil, že tak jako v přírodních vědách je třeba i v těch humanítních nebát se axiomatizace. 

Diskuse: 

Doc. Adam jednak podotkl, že užívání pojmu psaný jazyk je již zaujetím nějakého teoretického 

stanoviska; dále upozornil, že práce se soustředí především na produkci spíše než na recepci 

psaného projevu; z teorie komunikace tak preferuje jen jednu část. Sama otázka „synestetického" 

vztahu psaného a mluveného jazyka je však percepční a s hlavní částí práce tak souvisí pouze 

okrajově. 

Mgr. Chromý souhlasil a konstatoval, že nezohlednění otázky čtení považuje zpětně za 

problematické a že by bylo vhodné zabývat se alespoň otázkou role fonologie při čtení. 

Profesor Kořenský podotkl, že synestézie je vnitřně výrazně diferencovaná; že za prvé buď někdo 

je, nebo není synestetik; ale dále je třeba určit, ke kterému typu patří - a generalizace mezi typy 

je velice o btižná. 

Doc. Adam poté označil některé modely psané produkce jako slibné, avšak upozornil, že v 

existujících modelech zoufale chybí popis vztah mezi písemným a zvukovým modem (pojmy 

translace apod.). 

Kandidát Jan Chromý na vysvětlenou uvedl, že dané modely vznikají v rámci 

psycholingvistickém a zde se tato souvislost obvykle neřeší, a aní role externích faktorů není 



zohledněna, až na výjimky, například paměť. Někteří odborníci (kupříkladu John Hayes) si však 

jsou vědomi toho, že v modelech produkce se dosud často nezohledňují relevantní aspekty. 

Doc. Nebeská se dotázala, zda a nakolik se v experimentech zohledňuje rozdíl mezi psaním 

rukou a psaním na počítači. 

Doc. Adam k tomu podotkl, že mu zde jako relevantní faktor připadá to, že při psaní rukou máme 

v zorném poli jak ruku, tak text, kdežto při psaní na počítači nikoliv. 

Mgr. Chromý osvětlil, že existují například experimenty využívající neviditelnou tužku, takže 

psaný text není možné editovat. 

Prof. Kořenský to zhodnotil jako zcela umělé navození toho, co Je přirozené v mluveném 

projevu. 

Prof. Mareš následně vyjádřil názor, že není úplně překvapivé, že u nepřipravených textů v 

empirickém výzkumu byly texty delší, neboť délka nerovná se komplexitě. Dále ke stylotvorným 

faktorům poznamenal, že je třeba vzít v potaz, co byl původní účel teorie stylotvorných faktorů -

byl to de facto heuristický pojmový nástroj, který se na texty uplatňoval ex post a sloužil k jejich 

diferenciaci. Je tedy otázka, zda takto koncipovaný nástroj lze podrobit empirickému ověřování. 

Prof. Kořenský to doplní! tvrzením, že pokud chceme modelovat proces, ne rezultát, budeme mít 

s aplikací stylotvorných faktorů problém. 

Mgr. Chromý zhodnotil tyto připomínky jako relevantní, avšak upozornil, že podle jeho názoru 

lze soudobou literaturu chápat tak, že o stylotvorných faktorech hovoří v procesuální rovině. 

Prof. Hoffmannová položila dva dotazy týkající se společenství českých neslyšících - jednak 

jazykové specifičnosti jejich psaných projevu, jednak označování této skupiny jako Neslyšící. 

Mgr. Chromý oba zodpověděl. 

Na závěr otevřené rozpravy předsedkyně komise prof. Hoffmannová konstatovala, že všechny 

body obhajoby byly naplněny a diskuse o předložené práci byla podnětná a zajímavá. 

Výsledky tajného hlasování: 



Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.). 

Zapsala: Eva Lehečková 

Podpis předsedkyně komise: 


