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Studentka se při volbě tématu diplomové práce nechala inspirovat studiem na FSV 

UK, pobytem na Univerzitě v Tromsø a kontaktem s přední norskou sociolingvistkou, Britt 

Mæhlum. V této práci se studentka věnuje tématu v Norsku značně oblíbenému jak mezi 

lingvisty, tak mezi laickou veřejností – tedy postojům mluvčích k jazyku. Velká oblíbenost 

tématu je dána především problematickým vývojem psané norštiny a velice benevolentní 

jazykovou politikou. Problematika jazyka a potřeba jej chránit (mj. před cizími vlivy) se navíc 

stala běžným konverzačním tématem. S tímto popisem ostře kontrastuje situace češtiny a 

zájem o ni mezi běžnými uživateli.  

Tento výrazný nepoměr pojala studentka jako výzvu a stanovila si ambiciózní cíl – 

podat přehled postojů k jazyku v Norsku a Česku, najít podobnosti a rozdíly. Vychází 

zejména z těchto předpokladů: Norští a čeští mluvčí mají odlišné postoje k dialektům, 

spisovnému psanému a mluvenému jazyku. Norští mluvčí vykazují větší jazykovou 

uvědomělost a jsou tolerantnější. Vliv angličtiny na norštinu je výrazně silnější než na češtinu. 

V úvodní kapitole studentka nejprve seznamuje čtenáře se základními pojmy (postoj 

obecně a postoj z hlediska sociolingvistiky) a metodami výzkumu a jejich výhodami a 

nevýhodami. Dále se věnuje jazyku jakožto prostředku komunikace, fungujícímu v kontextu. 

Analyzuje současnou společenskou situaci a její vliv na jazyk. Ukazuje, jak ke změnám 

v jazyce dochází. Jako nejzásadnější změny označuje dva procesy: změny vztahu mezi 

jednotlivými varietami v rámci jednoho jazyka a vnější vlivy na jazyk. Nejprve tedy 

charakterizuje jazykovou situaci v Norsku a ČR z diachronního a synchronního hlediska. Dále 

si všímá kontaktů se sousedními i ostatními jazyky. 

V následující kapitole pojednává o sociolingvistice – o jejím vývoji a oblastech bádání 

v Norsku a Československu/ČR. Upozorňuje na odlišnou situaci bádání v obou zemích. To 

také ovlivňuje diplomovou práci, zejména možnosti popisu české jazykové situace. 

Následuje analytická část práce, ve které autorka pojednává o postojích ke standardní 

varietě, dialektům a cizím jazykům v obou sledovaných zemích. Na to navazuje příloha, která 

dokládá autorčin vlastní sociolingvistický výzkum. Jednalo se o kvalitativní metodu 



rozhovoru se čtyřmi převážně českými dětmi na téma vztah k mateřštině, k jejím různým 

vrstvám a k cizím jazykům. Příloha obsahuje jak samotné rozhovory, tak jejich hodnocení.  

 

Připomínky a dotazy: 

- Kapitola 5 měla být zařazena na začátek práce, takto působí rušivě.  

- Práci neprospívá ani časté přeskakování z norské tematiky na českou a zmínky            

o vývoji češtiny „na pokračování“ v různých kapitolách (zejména v části 4). 

- Popis vývoje češtiny na str. 36-37 je místy tak zkratkovitý, že je až nepochopitelný. 

- O tom, zda počet přistěhovalců v ČR ovlivňuje „destandardizaci“ (str. 34), lze 

polemizovat. 

- Studentka občas opakuje stejné poznatky či názory. Např. informace o tom, že české 

sociolingvistické bádání je nedostatečné, se objevuje na několika místech.  

- Poněkud sporné je zařazení autorčina vlastního výzkumu, jehož provedení je jinak 

samo o sobě chvályhodné. Cílem výzkumu bylo alespoň částečně zaplnit mezery 

v českém sociolingvistickém bádání, nicméně se nepodařilo najít obdobnou studii 

reflektující norské poměry a ani autorka (z časových důvodů) takovou analýzu 

neprovedla. Jakou výpovědní hodnotu má tedy autorčin vlastní výzkum a jaký je jeho 

význam v této diplomové práci? V závěrečné, hodnotící části práce se nijak neodrazil. 

- Následující hodnocení je příliš generalizující a nepřesné: „I Norge skiller man mellom 

mange dialekter som er likestilte, og mellom to skriftlige normer som er også offisielt 

likestilte. Tsjekkiske varieteter har altså et hierarki som skiller seg fra det norske 

lingvistiske hierarkiet.“ (str. 75) Hierarchie však funguje i v norštině a takováto 

formulace jde navíc proti tomu, co autorka sama dříve uváděla v práci. 

- Pozor na zevšeobecňování: „I Norge alle snakker dialekt,...“ (str. 75). Zde je navíc 

chyba ve slovosledu. 

- V textu se vyskytují překlepy a jazykové chyby, které někdy brání porozumění. („Det 

ser ut språkbrukere i de to landene skiller nesten like så mye, men mellom varieteter 

av forskjellige typer.“ /str. 75/) 

 



Hodnocení: 

Autorka se zjevně dobře orientuje v problematice, zná nejnovější trendy 

v sociolingvistice a orientuje se v sekundární literatuře, a to norské i české. Práci vhodně 

doprovázejí grafy, tabulky a shrnutí nejdůležitějších poznatků z příslušné kapitoly do 

informací v rámečku. 

I přes výše uvedené nedostatky práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, 

a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře. 
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