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Předložená práce  spadá do oblasti vztahu jazyka a společnosti, zabývá se jazykovými postoji 

a užíváním jazyka především u současných dospívajících, pro komparaci ale využívá jako 

výzkumný materiál i slohové práce stejně starých žáků z padesátých let minulého století.  

Postoje k jazyku,  stejně jako popis jazykové variability a jejích proměn a souvislostí, 

představují důležitá témata v rámci sociolingvistiky (takže relevantní texty lze najít spíše 

v časopisech Slovo a slovesnost nebo Naše řeč než třeba v Sociologickém časopise), ale jak 

ukazuje například rezonance textů Basila Bernsteina v sociologii, nebo texty Pierra Bourdieu 

sebrané ve svazku Language and symbolic power, jde i o téma výsostně sociologické. 

 

V diplomové práci po představení metodologie použité diskursivní analýzy následuje teoretické 

zarámování. To je pojato dosti široce, jde spíše o úvod k tématu, kde jsou obsaženy i ilustrativní 

příklady různých jazykových projevů a proměn používání jazyka. Mezi v teorii uvedenými 

přístupy hraje důležitou roli koncept postojů k jazyku (language attitudes) a také bernsteinovská 

teorie jazykových kódů. V  celkovém teoretickém rámci ale nechybí ani aplikace Ritzerovy  

teorie mcdonadizace na jazyk nebo odkaz na Gellnerovu práci Národy a nacionalismus a z ní 

vyplývající úvahy o roli spisovného/kultivovaného jazyka.  

Samotná analýza je rozdělena na tři části, v první jsou analyzovány slohové práce žáků z let 

1953 a 1954, v druhé pak slohové práce současné. Analyzován je užitý jazyk i zvolená 

témata, doplněn je kontext tehdejších a současných „oficiálních“ pokynů k psaní slohových 

prací. Třetí část analýzy představují rozhovory se současnými žáky – autory slohových prací. 

Rozhovory se zaměřují na postoje k jazyku, vnímání jazyka a jeho variability, užívání jazyka 

mluvčími. 

Problematický moment práce představují dva dosti rozdílné zdroje dat, rozhovory se studenty na 

jedné straně a slohové práce ze dvou období na straně druhé. Je obtížné je srovnávat navzájem, 

navíc u starých diplomových prací není z pochopitelných důvodů možné získat nějaké další údaje 

o jejich autorech a jejich postojích k jazyku. Je ovšem potřeba říci, že tyto práce z padesátých let 

vnášejí do práce historický rozměr. 

Na některých místech je interpretace získaných dat dosti intuitivní, ale nechybí využití v úvodu 

prezentovaných teorií pro interpretaci (zejména pro interpretaci rozhovorů, což znovu ukazuje, 



rozhovory představují nejpřínosnější zdroj práce), což v diplomových pracích zdaleka není 

pravidlem.  

 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  

a hodnotit ji, samozřejmě v závislosti na průběhu obhajoby, známkou „velmi dobře“.  
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