
Žáci, jazyk, komunikace. Postoje žáků druhého stupně základních škol ke spisovné a 
obecné češtině 

Posudek bakalářské práce 

 

Bakalářská práce Lenky Josífkové se věnuje otázce postojů ke spisovné a obecné češtině. Práce je 
složena ze čtyř oddílů. První se věnuje z obecnějšího teoretického úhlu pohledu postojům 
k jazyku, přičemž pozornost je věnována i českým pracím na toto téma. Druhá část shrnuje 
základní poznatky teorie jazykové kultury. Ve třetím oddíle se autorka věnuje metodologii 
empirického výzkumu ve vztahu ke zkoumání postojů a čtvrtý oddíl představuje autorčin vlastní 
výzkum. 

 

Práce je celkově napsána kultivovaným stylem bez větších formálních nedostatků. K celkové 
koncepci a obsahové stránce však lze mít výhrady. 

 

1. První část práce není příliš ucelená. Jsou zde představeny různé poznatky o postojích k jazyku, 
tyto poznatky jsou však propojeny jen málo. Není zde přímá vazba k cílům práce – jako čtenář 
jsem nabyl dojmu, že tato část je spíše splněním potřeby napsat něco obecného o postojích, než 
v pravém slova smyslu výchozí částí, která ustanovuje teoretické základy vlastního výzkumu. 
Viditelné to je zejména u částí věnovaných pojetím českých lingvistů (např. Danešovu, Stichovu 
či Uličného). Tyto pasáže sice věrně reprodukují obsah jednotlivých prací, nejdou však do větší 
hloubky a poskytují jen omezenou kritickou reflexi. Vztah k vlastnímu autorčinu výzkumu tu 
vůbec není uveden.  

2. V první části autorka krátce zmiňuje i bakalářskou práci Sylvie Drkošové, která používala 
stejnou metodu výzkumu (tj. techniku spojitých masek) při výzkumu postojů k obecné a spisovné 
češtině u studentů gymnázií v Praze a Ostravě. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi podobné 
téma, očekával bych, že bude tato práce analyzována podrobněji a hlavně usouvztažněna 
k autorčiným vlastním poznatkům. To se však neděje. 

3. Za velkou slabinu práce považuji druhou část, která se věnuje teorii jazykové kultury. Tato část 
je pojímána velmi zkratkovitě a zavádějícím způsobem, srovn. např. poslední věty oddílu 2.1 
apod. Problematická je však zejména skutečnost, že je zde setřena hranice mezi tím, co autorka 
cituje, a tím, co sama zastává. To je dáno nedostatkem kritické reflexe literatury, kterou autorka 
reprodukuje. V některých místech se tak zdá, že autorka přejímá bytostně politická stanoviska 
členů Pražského lingvistického kroužku (a na ně navazujících badatelů). Často narazíme na to, že 
je něco „vyžadováno“, něčemu se má „napomáhat“, něco by mohlo představovat „násilné 
zdržování“, uvádí se určité „požadavky“, píše se, že „je důležité posilovat“, mluví se o „úkolech“ 
apod. To není neutrální odborný jazyk, přesto toto vyjadřování autorka bez reflexe přijímá. 
Celkově je zde však nejpatrnější obdobný problém jako v první části – poznatky o jazykové 
kultuře nejsou prakticky vůbec vztaženy k vlastnímu výzkumu. V kontextu toho, co chce autorka 
zkoumat, nedává moc velký smysl rozebírat 80 let starou teorii, která se ještě navíc vztahuje 
primárně ke kultivaci spisovného jazyka, nikoliv k rozdílům mezi obecnou a spisovnou češtinou. 
Namístě by bylo spíše zhodnotit postavení obecné a spisovné češtiny v dnešní jazykové situaci, 
podívat se na to, jakým způsobem je tato jazyková situace reflektována v učivu na základních 
školách apod. Z těchto poznatků by pak měly být vyvozeny hypotézy pro vlastní výzkum. Tak to 
ale není. 

4. Část věnovaná metodologii obsahuje vcelku banální a všeobecně známé informace 
o empirickém výzkumu a rozlišení přímé a nepřímé metody. S ohledem na zvolenou metodu 



(tj. techniku spojitých masek) by bylo vhodnější zabývat se hlouběji výhodami a nevýhodami 
právě této metody. Ostatně, literatury k tomuto tématu existuje opravdu velké množství. 

5. Autorka si přizpůsobila techniku spojitých masek tak, že pracovala s dvěma psanými texty, 
které se lišily pouze v tom, že jeden byl spisovný a druhý obecně český. Tyto texty byly 
prezentovány jako výpověď podezřelého ze spáchání trestného činu. To samo o sobě je 
v pořádku. Otázka však je, nakolik je možné takové výsledky zobecnit. Můžeme vskutku 
na základě této situace mluvit o postojích k obecné a spisovné češtině obecně? Nejsou takové 
postoje situačně specifické? A co je to vlastně postoj k obecné češtině? Tím se dostáváme zpátky 
k první části a její neprovázanosti s vlastním výzkumem. 

6. Obecně česká verze textu kombinuje řadu prostředků obecné češtiny, přičemž některé jsou 
v běžné mluvě velmi frekventované (například úžení é v í/ý či diftongizace ý v ej v koncovkách), jiné 
však tak časté nejsou (například bysem či volej). Nemůže to nějak ovlivnit výsledky? Promýšlela 
autorka kombinatoriku těchto prostředků nějak? 

7. V dotazníku autorka po respondetech chtěla, aby zkusili odhadnout povolání vyslýchaného, 
přičemž měli 12 nabízených možností. Tomuto postupu moc nerozumím. Co tím chtěla autorka 
zjistit? A jak vybrala daných 12 profesí? 

8. Výsledky jsou prezentovány poněkud nestandardně. V některých případech čtenář nemá 
k dispozici přesné četnosti odpovědí, ale pouze procentuální zastoupení. Autorka navíc skoro 
vůbec nepoužívá inferenční statistiku ke zjištění, zda jsou rozdíly mezi hodnocením spisovné 
a obecně české varianty statisticky významné.  

9. Pokud je p < 0,05, neznamená to, že „bylo prokázáno, že hodnocení vzdělání mluvčího se 
spisovnou a obecnou maskou se závisle liší“. Znamená to pouze, že riziko chyby 1. druhu je 
v daném případě menší než 5 %. To nic neprokazuje, pouze nás to informuje, že když budeme 
tvrdit, že je hodnocení vzdělání rozdílné, je docela pravděpodobné, že to odpovídá realitě. 

10. Odpovědi respondentů se mi zdají jako spíše vyhýbavé. U většiny měřítek je z grafu patrné 
normální rozdělení s vrcholem okolo stupně 3, tedy prostředního stupně škály. To poukazuje na 
to, že mluvčí nemají vyhraněné názory ani jedním směrem. Pravda je, že se zdá, že u některých 
měřítek jsou obecně české masky hodnoceny o něco hůře (nikoliv však zásadně). Otázka je, jak to 
interpretovat. Nemůže to být dáno právě narušením situační normy? Ve škole se lidé učí, že by 
neměli psát nespisovně. Tento psaný text je nespisovný, a proto lze předpokládat, že jeho autor 
nemá příliš vysoké vzdělání. Znamená to ale nutně, že by postoje respondentů k obecné češtině 
byly negativnější?  

11. Zajímavým poznatkem byla určitá tendence řadit obecně českou masku do Slezska. Autorka 
to interpretuje tak, že žáci nevědí, jak nářečí v daných regionech vypadají. To je nejspíše pravda, 
ale je si autorka jistá, že tito žáci ví, kde je Slezsko?  

12. Z grafů na s. 49 se mi vůbec nezdá, že by autorka měla pravdu v tom, že „starší žáci mají 
jasnější představu o zkoumaných jevech“, což je vcelku zajímavé tvrzení. Při absenci přesných 
četností to však nelze zhodnotit. 

 

Celkově se domnívám, že práce nároky kladené na obhajobu splňuje. Vzhledem k uvedeným 
problémům navrhuji klasifikaci velmi dobře až dobře, v závislosti na průběhu obhajoby.  

 

V Praze dne 24. května 2015 

 

Mgr. Jan Chromý, Ph.D. 


