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Jana Olivová: Jazykový management učitelů českého jazyka na středních školách a jejich 

podíl na utváření podoby spisovné češtiny, ÚČJTK FF UK, 2011, 75 stran + přílohy 

 

Posudek diplomové práce 

 

Předkládaná diplomová práce se věnuje tématu, které si nejen v českém kontextu rozhodně 

zasluhuje pozornost. Spisovná čeština představuje po desetiletí jedno z témat, která prošla např. 

v souvislosti s rozvojem korpusové lingvistiky od 1. poloviny 90. let 20. století významnou 

technologickou inovací a která se soustředila na zkoumání jedné podoby užívání jazyka. Sociální 

praxe a procesy, v nichž se spisovnost skutečně utváří, zůstávají zatím povětšinou stranou, 

protože jsou metodologicky mnohem složitější k uchopení. Proto už sám fakt, že se autorka byla 

ochotna na toto pole výzkumu vydat, nepochybně zaslouží uznání. 

 Práce je členěna do pěti kapitol, na něž navazují seznam literatury a seznam příloh. Jako 

teoretický základ výzkumu posloužila teorie jazykového managementu (dále jen TJM), 

obohacená o propojení s Ammonovým sociálním silovým polem spisovné variety. Teoretická 

východiska v sobě integrují i diskusi o pojmu pro práci klíčovém – jazyková norma. Zdroje dat 

jsou diverzifikované jednak do testů soustředěných na relevantní jazykové proměnné, jednak do 

následných interview nahraných s učiteli, kteří testy opravovali. Třetím zdrojem dat byly 

dotazníky. CD s těmito zdroji dat ale k práci přiloženo není, takže tato data nejsou bohužel 

dostupná. 

 Protože jsem toho názoru, že na tomto místě není nutno obsah práce podrobněji shrnovat, 

zaměřím se především na několik konkrétních bodů, které jsou míněny jako podněty pro diskusi 

při obhajobě diplomové práce. 

V seznamu literatury je obsaženo několik položek, jichž se v textu práce nevyužívá: kniha 

Authority in Language od J. a L. Milroyových, pojednání o normě od von Wrighta, stať od J. 

Nekvapila a M. Nekuly o JM v nadnárodních společnostech, konceptuálně orientovaná stať od 

W. Hartunga z roku 1977, Ammonova konceptuální studie o spisovném jazyku a varietě z roku 

1986, text Ully Fix o očekáváních vydaný v roce 1987 apod. Jde o zdroje nepochybně obsahově 

relevantní, avšak nezapracované. Toto by se v odborném textu dít nemělo. Jak reflektují např. J. a 

L. Milroy situaci jazykového standardu právě ve školách, o něž jde v autorčině výzkumu nejvíc? 
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Shrnutí TJM mohlo zřetelněji zdůraznit jednu z předností této teorie pro zvolené téma 

vůbec – spisovnost resp. jazykový standard jsou ze své podstaty metajazykové procesy či jejich 

produkty (diskurzní konstrukty), proto jejich výzkum nezbytně vyžaduje aparát, který tyto 

metajazykové činnosti dokáže uchopit. Autorčino správné východisko, že normy resp. standard 

jakožto diskurzní konstrukty neexistují jaksi objektivně, tak mohlo být celkově ještě lépe 

podepřeno. Tato báze spočívající v pojetí JM jako metajazykových činností různých aktérů 

(neboli jinými slovy: chování uživatelů vůči jazyku, tak jak se uskutečňuje v diskurzu) by pak 

bez problémů ještě ústrojněji integrovala i Gloyovo sociální pojetí jazykové normy.  

Propojení Gloyova chápání normy, TJM a Ammonova sociálního silového pole spisovné 

variety mohlo být propracovanější. Čím je pro sociologické uchopení norem užitečný Thomasův 

teorém, s nímž Gloy pracuje, ale který autorka nereflektovala? Kde mohl či měl být v pasážích o 

normě v diplomové práci využit Gloyův „relevantní jiný“ (der relevante Andere) jako součást 

normy? Další velmi podstatný příspěvek K. Gloye spočívá v tom, že rozlišuje (s odkazem na 

Niklase Luhmanna) dva základní druhy očekávání – která to jsou a kde přesně je jejich místo 

v TJM? A v neposlední řadě je racionální položit si i otázku po vztahu mezi četností výskytu 

konkrétních variant a souladu s normou (práce s doklady např. z korpusů). Jak lze v této 

souvislosti zužitkovat poznatky od W. Hartunga, když už je v seznamu literatury také uveden? 

Pečlivěji mohl být podán rovněž celkový přehled TJM na str. 20-24. Je nápadné, že 

autorka neodkazuje průběžně na zdroje. Přednášková prezentace jako základní východisko 

představuje minimalistický přístup a jistě není pro účely diplomové práce nejvhodnější. 

V seznamu literatury položky k TJM opět sice obsaženy jsou, ale jako odkazy se v textu práce 

nevyskytují. V této souvislosti chybí v seznamu literatury jeden snadno dostupný a velmi 

podstatný novější zdroj: Nekvapil, Jiří/Sherman, Tamah (eds.)(2009): Language Management in 

Contact Situations. Frankfurt/Main: Peter Lang. Mimo jiné přehledová stať J. Nekvapila ze 

začátku této publikace mohla být v diplomové práci vhodně využita.  

V pracích obsažených v autorčině seznamu literatury k TJM je kromě toho diskutována i 

další oblast JM, kterou čtenář v diplomové práci nenajde – formy managementu sociokulturního, 

komunikačního a jazykového v užším smyslu, vztahy mezi nimi a jejich vliv na úspěšné 

provedení procesů JM. I jejich zohlednění by bývalo pomohlo např. při  formulování závěrů.  

 Při integraci JM a Ammonova sociálního silového pole na str. 25 i na některých jiných 

místech (některé analýzy na str. 44, 47 i dál) je nepřesně interpretován samotný proces JM: 
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Protože fáze následné logicky zahrnují všechny fáze předchozí, nelze proces segmentovat tak, že 

by se např. kodifikátoři podíleli jen na 2 oddělených fázích JM. Dojde-li proces např. do fáze 

formulování korektury (plán úpravy), je logicky nutné vykládat tento plán úpravy jako důsledek a 

pokračování všech fází předchozích. JM nemůže přeskočit od povšimnutí ke korektuře, aniž by 

nezahrnul i negativní hodnocení, jak by se z autorčina tvrzení dalo vyvozovat. Právě díky této 

konzistenci procesu JM je možné dobrat se jakoby zpětně (tj. od implementací korektur) obsahů 

vědomí aktérů neboli norem, odchylek od nichž si aktéři JM povšimnou. To je zcela zásadní 

poznatek. 

 Ammonovo sociální silové pole je zaměřeno na spisovnou varietu, nikoli celý jazyk 

(soziales Kräftefeld einer Standardvarietät). Ulrich Ammon je jedním z lingvistů, kteří 

smysluplně konceptuálně diferencují mezi Standardvarietät a Standardsprache, a to právě i 

v textech, jež autorka v seznamu literatury sice uvádí, ale v práci samé už bohužel nevyužívá. 

Z podoby náčrtu na str. 16 plyne, že nějaké vazby v tomto poli existují pouze mezi normovými 

autoritami a kodifikátory a pak jen mezi autory modelových textů a jazykovými experty. To 

ovšem U. Ammon sám netvrdí. 

 Z metodologického hlediska není dále z postupu práce patrno, že by autorka byla provedla 

alespoň nějakou pilotní studii, která by jí umožnila zkusit si sesbíraná data vyhodnotit a vyvodit 

nanečisto cvičné závěry – takovéto zkušenosti se běžně využívají např. pro doladění otázek při 

následných interview. V autorčiných interview není systematicky zcela využita další výhoda 

zvoleného teoretického východiska TJM – tzv. theory-driven questions. Označení fází JM lze 

totiž snadno převádět do slovesné podoby a tato slovesa důsledněji v otázkách využívat (čeho jste 

si povšiml/a resp. povšiml/a byste si teď něčeho dalšího. Jak/proč hodnotíte/hodnotil/a jste to a to 

apod.). Ty by totiž prospěly sledu a obsahovému zacílení otázek v interview kladených. 

V interview místy autorka svými otázkami „předinterpretovává“ závěry za respondenty samé. 

Seznam literatury vykazuje z formálního hlediska řadu nedostatků, které se částečně dají 

vysvětlit snad jen tím, že některé položky jsou převzaté z pracovních materiálů pro seminární 

účely. Ty jistě takto do žánru, kterým je diplomová práce, převzít nelze: U položek Gloy 1987 i 

2004 chybějí vydavatelé HSK, položka Gloy 1975 je knižní publikace, u níž se strany neuvádějí 

(ty byly určeny jen pro seminář). Navíc Gloyův text o metodologii výzkumu jazykových norem 

byl vydán v roce 1995, nikoli již 1955. Gloyův text o normách jako institucích v říši myšlenek 



 4

nevyšel v roce 1877, nýbrž až o 120 let později v roce 1997 atd. V tomto ohledu je seznam 

vypracován ledabyle a takové nedostatky se na úrovni diplomové práce těžko dají omlouvat. 

Z jazykového hlediska je práce ovšem napsána čtivě a s potřebným nadhledem. Některé 

pravopisné nedostatky ale mohly být ještě před odevzdáním určitě opraveny (na str. 56 např. 

„Normové autority při svých korekturách hodnotili“, na str. 57 „Dvě z normových autorit 

v rozporu s kodifikací identifikovali“). 

 Nedostatkům formálním i obsahovým se přitom dalo předejít, kdyby byla autorka práce 

v průběhu psaní nabídla vznikající texty ke konzultaci. To se však ku škodě věci samé nestalo.  

Při vážení těchto ne právě drobných nedostatků na straně jedné a globálně inovativního 

přístupu k problému spisovnosti na straně druhé však nelze nevidět, že předkládaná práce přináší 

původní výsledky, k jejichž získání autorka vyvinula nepochybné úsilí a které by si po patřičných 

úpravách zasloužily i uveřejnění. Práci proto doporučuji k obhajobě a jako podněty pro diskusi 

nabízím výše formulované otázky. 

 

V Praze dne 13. 1. 2012                                                                         Vít Dovalil, Ph.D. 


