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Předložená rigorózní práce se zabývá utvářením spisovné variety německého 
jazyka v sociální praxi, a to na českých středních školách. Všímá si role učitele 
jakožto normové autority při prosazování normy. Autorka pracuje s modelem 
sociálního silového pole, teorií jazykového managementu a používá následné 
interwiew. 

Zuzana Hajíčková předložila 66 středoškolským učitelům němčiny na opravu 
testy obsahující sporné jazykové jevy roviny morfologické, syntaktické, 
lexikální a pravopisné. Prostřednictvím následných interwiew zkoumala, jaké 
místo norma zaujímá ve výuce němčiny. Autorka sledovala také mimojazykové 
souvislosti, které ovlivňují podobu normy těchto učitelů i normy, kterou od 
svých studentů vyžadují. 

Výzkum ukázal, že učitelé zastávají pozici respektované normové autority. 
Protože jejich jazykové chování působí preskriptivně, mohou do normy 
zasahovat nebo vyžadovat od svých žáků i normu, která je v rozporu s normou 
prezentovanou v kodexech. Důvody vidí autorka např. v zastaralosti kodexů, 
jejich mezerovitosti nebo nelegitimitě, ve vlivu rozporů v nich obsažených ap. 

Vyhodnocení testů ukázalo, že se norma učitelů u vybraných jevů ve většině 
případů shoduje ze 70-80 % s normou ostatních instancí sociálního silového 
pole. Až jedna pětina dotazovaných zprostředkovává monovariantní podobu 
spisovné němčiny. Odchylky od normy vysvětluje autorka pomocí následných 
interview těmito faktory: nedůležitostí a okrajovostí jevů, absencí těchto jevů ve 
výuce nebo neznalostí učitelů. Autorka práce správně vyzdvihuje schopnost 
identifikovat odchylky od normy, aby bylo možné tyto následně řešit. Výzkum 
dále ukázal, že se žákům předkládají a vyžadují základy spisovné němčiny. 
Obtížnější jevy se většinou z různých důvodů netematizují - např. kvůli 

nedostatku času, kvůli nízkému výskytu v komunikaci nebo s ohledem na 
neodpovídající úroveň žáků. Na základě testů a rozhovorů dochází autorka k 
zaveru, že středoškolští učitelé němčiny předkládají monovariantní a 
zjednodušenou podobu spisovné němčiny, navíc s odchylkami od dalších 
instancí sociálního silového pole. 



Ad volba jazykových jevů v testech - 1) Forma - Nebylo by lepší, volit takové 
formy, jejichž četnost v korpusech je odpovídající, aby bylo možné se na tyto 
příklady v argumentaci odvolat? 

X wohnt hier seit den y - v jazykovém korpusu se vůbec nevyskytuje 
X wohnt hier ab den y - rovněž žádný výskyt 

2) Obtížnost zkoumaných jevů - Zdá se, že 
vzhledem k obtížnosti některých jevů, byl test zkouškou ovládání nonny 
jednotlivými vyučujícími, než testem, jak normové autority normu ve výuce 
prosazují. 

Ad vyhodnocování získaných dat - 1) Vzhledem k tomu, že některá data jsou 
evidentně nepřesná (viz níže SEIT vs AB) došlo samozřejmě ke zkreslení 
dalších výstupů např. v tabulkách. 

Ad konkurence seit vs ab - Na základě čeho došla autorky k závěru, že se 
předložky SEIT a AB používají synonymně? Vzhledem k nulovému výskytu 
uvedeného jevu v korpusech (co se týká formy), musela autorka uvádět formy (u 
AB se slovesy v minulém čase - pouze jeden případ v prézentu (ovšem 
historickém). Bez!! provedené analýzy významových komponent jednotlivých 
předložek v uváděných příkladech, autorka dochází k závěru, že zmíněné 
předložky se používají synonymně?! Dále se uvádí, že se tyto předložky 

vyskytují v Mannheimském korpusu v poměru 2: l. Následující data z korpusu 
to nepotvrzují: 

seit/ab den 80er Jahren 
seit/ab den 90er Jahren 
seit/ab den 70er Jahren 

1390:42 
612:23 
1669:98 

V uvedených příkladech se ovšem nejedná o synonymní užití!! 
Fonny " ... , ALS er kam" a " ... , WENN er kam" se v Mannheimském korpusu 

vyskytují v poměru 111 :26, znamená to, že jsou tyto spojky použity 
synonymně? 

Proti synonymnímu používání předložek SEIT a AB mluví následující data z 
Mannheimského korpusu: 

X wohnt seit/ab y 11:0 
Seit/ab y wohnt x 16:0 
X wohnt seit/ab Anfang y 22:0 
X wohnt seit/ab Ende y 8:0 

Autorka byla na tato data již upozorňována při obhajobě diplomové práce. Jsou 
tyto poměry tak málo vypovídající, že je autorka při vyhodnocování nemusela 
zohledňovat? Podobně jsem autorku upozorňoval na dostatečné množství 
příkladů v Mannheimském korpusu, kde vedlejší věta uvozená "auch wenn" 



následuje po větě hlavní. Tuto skutečnost autorka bohužel také nezohlednila při 
popisu uvedeného jevu. 

Co se týká jazyka práce, vyskytuje se zde na rigorózní práci poměrně dost 
chyb (např. s. 72 slovosled ve větě vedlejší - ... , dass diese kannen synonym 
verwendet werden, falls ... , s. 75 vynechaný podmět - (Kritik) habe gegeben, s. 
116 bei der místo den Erscheinungen, s. 117 slovosled 
- sie kennen Varianten, aber nicht tematisieren, sie kennen und tematisieren 
Varianten, aber nicht verlangen, ... , s. 120 pravopis - O.a. místo správného o.A, 
s. 121 slovosled - ... . Dennoch manchen der ausgewahlten Sprachmittel 
begegnen die Lehrer ... ). 

I přes uvedené výhrady doporučuji práci k obhajobě. 

v Praze 15.11.2010 PhDr. Jiří Doležal 

7. ... .-:-

I~'- /~L 


