
OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor práce:  Bc. Markéta Brandová                       

Obor:  Historická sociologie (mg.)

Vedoucí práce: PhDr. M. Vávra, PhD.     

Oponentka práce:    PhDr. Olga Šmídová, PhD.        

Rok obhajoby:  2014, HISO FHS UK

Magdaléna Brandová si ve své práci "Čeština ve světě dopívajících" klade za 

cíl zkoumání jazykové variability u české školní mládeže a její proměny od 50. let 

minulého století po současnost. Práce má historicko-komparativní ráz. Autorka 

sleduje záměr  "zachytit souvislosti a analyzovat příčiny", které ke změnám vedly a 

rovněž postihnout varietu adolescenty užívaného jazykového kódu z hlediska 

sociálního rozvrstvení.

Teoreticko-metodologický rámec práce čerpá zejména z podnětů diskursivní teorie a 

analýzy, korelativní (variační) sociolingvistiky (Labova), Bersteinovy teorie jazykových 

kódů a psycholingvistiky (Nebeská). Diplomantka si kladei otázku po srovnatelnosti 

úrovně jazykové kompetence, resp. performance, žáků druhého stupně v letech 

padesátých a dnes, zejména z hlediska jazykové normy (spisovné češtiny).  

Práce stojí na původním archivním i terénním výzkumu, který autorka podnikla. 

Komparuje školní slohové práce z let padesátých a dnešní školní slohové práce 

z hlediska míry spisovnosti, resp. „kutivovanosti“ písemného projevu žáků. V další 

empirické části prezentuje nálezy z analýzy polostrukturovaných rozhovorů 

s patnáctiletými žáky ZŠ. Předmětem jejího zájmu je citlivost žáků k sociálnímu a 

institucionálnímu kontextu užití forem promluv, jazykové kompetence střídání 

jazykových kódů z hlediska jazykové normy, dále vztah či postoj 

k mateřskému jazyku  a jeho hodnota.

Práce se zabývá řadou – z hlediska historické sociologie - relevantních témat. Jak 

námět, tak datový materiál je původní. Také vybraná metoda diskursivní analýzy je 

s ohledem na úlohu a povahu dat, zejména diskursivní psychologie je vhodná. 

Autorka diplomové práce sleduje podle mého názoru příliš mnoho aspektů 

zkoumaného jevu (stylistikcké, sémantické, gramatické a progmatiké, resp. rétorické 

aspekty slohu). Zkoumá i jeho společensko-historický a instituční kontext, tedy 

školskou jazykovou slohovou normu, která je dána i v zadání slohové úlohy učitelem. 

ale má i svou skrytou stránku (skryté curricullum). 

Úvodní teoretická části (zejména část 3 ) je velmi nepřehledná, autorka přeskakuje 

z tématu na téma, niž by je propojovala a systematizovala alespoň v závěru 

teoretické části.  Podobně střídá  různé úrovně obecnosti, teoretické koncepty, 



úryvky z časopisů, cituje předpisy, prezentuje vlastní názory,  např. s 22 "Vzhledem 

k citovým vazbám mezi členy rodiny nebude nikde převládat“, které neargumentuje a 

nedokládá.  Funkční členění celé diplomové práce, nejen teoreticko-metodologické 

části není ke čtenáři přátelské.

V analytické části nesleduje diplomantka u všech souborů (tematických či volných 

slohových prací) obdobné stránky obsahových a formálních  aspektů projevu, 

sociálních funkcí písemného pojevu (jako je například ona identifikace s krásou 

rodného kraje), což je s ohledem na komparativní cíl a systematičnost diskursivní 

analýzy problematické. Vzhledem k důrazu diskursivní analýzy na onu variabilitu a 

produktivitu diskursu, by byl na místě větší zájem o kontextovost, resp. 

kontextutvornost,  „diskursu školních slohových prací“ na základní škole a na sociální 

efekty promluv (produkci identit žáků, insituce výchovy/vzdělání, vztahů a hodnot a  

norem). 

Také komparování  psaných projevů žáků s normou ve formě pedagogického 

předpisu, jejíž naplnění výzkumnice hodnotí, není vždy průkazné. To jak definuje 

„kultivovanost“, „povrchnost“  je výsledkem jak standardu, tak jeho interpretace  

výzkumníkem-hodnotitelem (nebo známkujícím učitelem). Jen mnohé gramatické 

prohřešky proti pravidlům pravopisu (který se v historicky vztato postupně  

změkčuje), lze jasně normativně určit gramatické chyby. Co se týče stylistiky a 

tematizace, je hodnocení kvality a správnosti projevu žáků na pozadí normy sporné. 

Například některé kultivované obraty podle jednoho hodnotitele vzato, jiný označí 

jako klišé. Toto normativní hodnocení slohových prací autoritou by mělo být 

předmětem zkoumání jazykové kompetence členů žákovské kultury této (školní) 

„speech community“ (jak ji zkoumá Halliday, etnografie jazyka Hymes a další), nikoli 

předmetem nereflektovaného hodnocení slohů výzkumnicí "podle vkusu". 

Vzhledem k narativní literární povaze zkoumaného materiálu se přímo nabízí 

především analýza narativní, která je diskursivní psychologií a sociolingvistikou 

(uvedený Labov) široce využívána, diplomantka však narafivní formy takřka ignoruje 

(dokonce i tématickou strukturaci).

Poslední, empirická část-školní etnografie přináší zajímavější nálezy než archivní 

výzkum.  Chybí také propojení obou empirických úloh analýzy písemných slohových 

prací a reflexe vlastního užívání v mluveném rozhovoru. Adolescenti, jak patrno, si 

dobře uvědomují efekt strategického střídání jazykových kódů (ne-spisovných), onu 

symbolickou moc jazyka, sociální efekty jeho užívání a kontextovost.  Reflektují i 

uvědoměle svůj vztah k jazyku, vnímají jeho proměnu (historicitu)   a zaujímají 

k němu postoj. Škoda, že autorka  data lépe nevytěžila.  

Závěry o posunu jazykové performativní kompetence a projevu nejsou nezajímavé. 

Nejsou však vždy přesvědčivě podložené s ohledem na historický posun samotných 

sociálních a institučních norem hodnocení „bezprostřednosti“, "aktuálnosti",  

povrchnosti etc.. Tyto posuny kategorizací jsou přitom prominentním předmětem 

historické sociologie.



Práce má i formální nedostatky, které se týkají obsahu a uspořádání seznamu 

literatury, kde nejsou odlišeny literární a jiné zdroje.

Práci po jistém váhání  přes řadu výhrad doporučuji k rozpravě s hodnocením 

dobře.

Otázky do rozpravy: 

Zhodnoťe, jak je postihnouta varieta adolescenty užívaného jazykového kódu 

z hlediska sociálního rozvrstvení (tak je definován jeden z klíčových cílů výzkumu a 

je zahrnut i v abstraktu)

Které otázky ve scénáři se Vám neosvědčily, které byste popř. revidovala? Jak byste 

reflektovala svou pozici výzkumnice ve vašem šetření? 

Vysvětlení „apolitičnosti“ vedle obligatorního titulování identit „soudruh/žka“ 

slohových prací není podle mě dostatečné a podložené. Autorka by měla dostat 

příležitost tento závěr rozvést v diskusi.


