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Posudek rigorózní práce 

Rigorózní práce Zuzany Hajíčkové vychází z výzkumu, který autorka provedla 
v letech 200812009 za účelem sepsání práce diplomové. Tu autorka obhájila 
s výborným výsledkem na ÚGS FF UK v květnu 2009. Protože téma utváření 
norem spisovné variety autorku zaujalo již během magisterského studia, věnovala 
se mu v samostatném výzkumu. Jedná se nepochybně o hodnotnou práci, která jistě 
poslouží jako kvalitní východisko pro další výzkumy. 

Základní výzkumné otázky předkládané práce lze odvodit jako žádoucí 
sociolingvisticky motivovanou obměnu (a kritiku) strukturního uvažování - místo 
co je/není spisovné z provedeného výzkumu vysvítá uvažování a otázka typu kdo 
rozhoduje o tom, co je/není spisovné. Navazující otázka pak zní, jak tyto 
rozhodovací procesy vypadají. Obě základní otázky - ač přímo takto explicitně 
v úvodu neformulovány - jsou zodpovídány v zásadě systematicky a na 
teoretickém základě. Při hledání odpovědí na první otázku vychází autorka ze 
sociálního silového pole Ulricha Ammona, při hledání odpovědí na otázku druhou 
pak z teorie jazykového managementu. Takové otázky lze směřovat na různé 
sociální kontexty. Autorka volí jeden konkrétní, a to prostředí výuky němčiny na 
českých středních školách. 

Protože se jedná o práci nikoli magisterskou, nýbrž již rigorózní, dovolím si 
zaměřit se v posudku na místa spíše teoretické povahy, která by měla být obhájena 
či vysvětlena v diskusi. Neznamená to však, že by určité pasáže z části empirické 
za komentář nestály - asi nejvíc vztah předložek ab/seit. 

V teoretické části je věnována pozornost klíčovým pojmům. U normy je 
poměrně podrobně diskutováno pojetí Klause Gloye, které v českém diskurzu 
zůstává bohužel opomíjené. Je zmíněn jeho odkaz na (ovšem původně Simmelovu) 
normativní sílu fakticity - jak konkrétně Gloy s touto normativní silou nakládá a za 
jakých okolností získává fakticita normativní účinky? Nebo je tomu tak, že fakticita 
vyvolává normativní účinky automaticky? 

V debatě o normách je dále reflektována dvojí poloha pojmu norem (I. 
Nebeská), které K. GIoy označuje termíny subsistent a statuiert. Jedná se o rozdíl, 
který nelze konceptuálně překlenout? Na str. 17 dole v posledním odstavci je 
formulován v této souvislosti přímo protiklad mezi "Sprachnorm" a "Norm im 
Allgemeinen". Jak je toto myšleno, zvlášť ve vazbě na diskusi o sankcích jakožto 
součásti norem (pozn. pod čarou č. 5)? A jak by bylo dále možné využít Gloyovy 
úvahy o způsobu existence norem pro objasnění vztahu norma-předpis? 



V rozboru normy a očekávání na str. 27 je odkazováno na studii U. Fix 
z roku 1987. Očekáváními se zabýval K. Gloy již v roce 1975 také. On ve vazbě na 
Niklase Luhmanna diferencuje mezi očekáváními normativními a kognitivními, tj. 
ne všechna očekávání mají na uživatele jazyka jen normativní účinek. V kontextu 
celé práce se tyto poznatky nezdají být přímo využity: Jaká očekávání se utvářejí ve 
školním prostředí? 

Rozbor pojmu variety jakožto sumy kookurujících jazykových prostředků 
s příslušnou distribucí je v zásadě uplatněn v empirické části v té pasáži, v níž 
autorka na svá data potřebuje aplikovat koncept modelových textů (např. str. 60 a 
další analogická místa). V tomto ohledu mohl být právě pojmový příznak 

kookurence uplatněn velmi prakticky a zřetelně. Autorka uvádí u jednotlivých 
konkrétních citátů příkladmo jazykové prostředky, které umožňují vyvodit závěr, 
že ten který citovaný text odpovídá svou spisovností právě modelovým textům a že 
tedy ta která přezkoumávaná varianta se takříkajíc "nachází ve spisovných okolích" 
- neboli přezkoumávaná varianta přímo kookuruje s dalšími spisovnými 
variantami, tím pádem je sama spisovná. 

Ve výkladu o teorii jazykového managementu se na str. 45 uvádí, že "Hier 
beschaftigen wir uns nur mit dem einfachen Management im DaF-Unterricht". Toto 
není úplně adekvátní- jakým druhem managementu se autorka zabývala a hlavně 
jakje to na jejích datech vidět? 

Při vyhodnocování procesu jazykového managementu užívá autorka u 
jednotlivých zkoumaných variant spojení "lm Management-Prozess wurden keine 
Maf3nahmen in Form von Minuspunkten getroffen". O jaké fázi procesu je tu ve 
všech těchto případech vlastně řeč? 

Jako asi nejzávažnější moment se v rigorózní práci jeví důslednost resp. 
přetrvávající nedůslednost v zacházení se silovým polem. Autorka sama sice férově 
předesílá, v čem zůstává její výzkum ne zcela důsledný, ale vzniká otázka, proč 
toto vlastně předesílá. Dalo se legitimně očekávat, že v pokračování výzkumu (ve 
vazbě na její dosavadní zkušenosti s diplomovou prací) bude více zohledněno 
postavení lingvistů jakožto jazykových expertů. Autorka ale v podstatě zůstává u 
jednoho textu G. Augsta, který se věnuje jedné jazykové proměnné (stupňování 
adjektiv s přehláskou/bez přehlásky). V mezidobí před podáním této rigorózní 
práce se další odborné texty ke zkoumaným jevům samostatně hledat daly. 

Jde-li na závěr o samotný Ammonův model sociálního silového pole 
spisovné variety, vyvstává možná poněkud kacířská otázka - platí beze zbytku jeho 
přenositelnost do kontextu výuky cizího jazyka? Nebo by stálo za úvahu tuto 
sociologickou bázi pro konstituování norem němčiny jako cizího jazyka 
zpřesnit/obměnit? 
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Z jazykového hlediska práci možno vytknout určité nedostatky, které by se byly 
daly snadno odstranit: Verwendung der Nom na str. 13, in der Tei/kapitel tamtéž, 
dále na str. 22 Momment der Verbindlichkeit, na str. 23 věta Sie werden von einer 
ubergeordneten Autoritdt verlangen, na str. 25 aus den deskriptiven RegelbegrifJ, 
na str. 29 chybí zvratné zájmeno v Die Mitglieder des Milieus eignen die Normen 
in lnteraktionen an, na str. 31 kookurrierend místo kookkurrierend, na str. 38 
daruber entscheiden, was die Norm ist místo vhodnějšího liber das, was die Nonn 
ist, na str. 39 die Sprachmanagementtheorie des zielt au! alle, na str. 43 Ein 
zentraller BegrifJ, na str. 45 spojení Politik der Ausbi/dung místo zřejmě 

Bildungspolitik, na str. 91 pak např. in 68,2% der Test, na str. 72 je v poznámce 
pod čarou dosti nápadný slovosled dass diese kónnen anonym verwendet werden 
(výčet není úplný). 

V seznamu literatury nejsou uvedeny položky Dovalil 2004 a Ammon 2004, na něž 
autorka v textu práce odkazuje (např. na str. 22 nebo na str. 38). Nestandardní je 
v seznamu literatury podoba položky Nekvapil 2009 na str. 124, která je zajisté 
velmi relevantní a v textu je na ni hojně odkazováno, nebo podoba položky W. 
Davies na str. 123. 

Při všech těchto výtkách je ale rozhodně nutno ocenit, že se jedná o hodnotný 
empirický výzkum. Práci doporučuji k obhajobě, při níž by se autorka měla vyjádřit 
k výše fonnulovaným otázkám. 

V Praze 15. 11. 2 O 1 O Vít Dovalil, Ph.D. 
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