
Tato rigorózní práce analyzuje proces utváření spisovné variety německého jazyka v
sociální praxi, a to na českých středních školách. Jejím těžištěm je role učitele jakožto
normové autority při prosazování normy. Metodologickým východiskem je model sociálního
silového pole a teorie jazykového managementu. Pro potřeby této práce bylo dále použito
následné interview.
Na základě testů obsahujících vybrané sporné jazykové jevy roviny morfologické,
syntaktické, lexikální a pravopisné, které anonymně opravilo 66 oslovených středoškolských
učitelů němčiny, a prostřednictvím následných interview jsem zkoumala, co učitelé svým
žákům předkládají jako normu spisovné němčiny, jak znalost této normy ve výuce zkouší
a ověřují a jak řídí její užívání v interakcích se žáky. Dále jsem srovnávala jejich normu
s ostatními instancemi sociálního silového pole, tj. s jazykovými kodexy, částečně
s jazykovými experty a modelovými texty. Zajímalo mě, zda se s nimi dostávají do rozporů
a jak je (případně) řeší. Nakonec jsem se zamýšlela nad mimojazykovými souvislostmi, které
ovlivňují podobu normy těchto učitelů i normy, kterou od svých svěřenců vyžadují.
Středoškolští učitelé němčiny jsou zde představeni jako síla korigující i argumentující.
Jejich normou je myšlena norma v sociolingvistickém pojetí. Ta je zasazena do sociálního
kontextu a vzniká znovu při každé interakci komunikujících. Ovlivňují ji faktory lingvistické,
mimolingvistické a metalingvistické. O tom, co je normou, mohou rozhodovat osoby, které
jsou v dané sociální síti respektované jako normové autority. Z výzkumu se ukázalo, že právě
učitelé takovouto pozici ve vztahu ke svým žákům a k situaci výuky mají. Jejich jazykové
chování působí preskriptivně, a proto mohou do normy zasahovat nebo vyžadovat od
normových subjektů (svých žáků) i takovou normu, která je v rozporu s normou
prezentovanou v kodexech. Tak se může dít z mnoha důvodů, např. kvůli zastaralosti
kodexů, jejich mezerovitosti či nelegitimity, vlivem rozporů v nich obsažených aj. Navíc
norma nemusí být nutně písemně fixovaná (kodifikovaná), aby měla faktickou platnost (a tím
závaznost) ve společnosti. Zde hraje důležitou roli autorita učitele, která nekodifikovanou
normu může vyžadovat.


