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Abstrakt 

Práce empiricky zkoumá postoje žáků na druhém stupni základních škol ke spisovné a obecné 

češtině. Vychází ze sociolingvistické teorie postojů k jazyku v anglickojazyčné literatuře 

a z pojetí postojů v české lingvistice. Klíčovými pojmy jsou teorie jazykové kultury, její 

vývoj a kritika. Ty směřují k vymezování vzájemného vztahu spisovné a obecné češtiny. 

Součástí teoretického základu práce je také popsání použitých metod a technik empirického 

výzkumu. V druhé části práce je představen vlastní výzkum, který probíhal ve dvou fázích: 

provedení dotazníkového šetření a následná interview se žáky. Výsledky výzkumu ukazují, že 

postoje ke spisovné a obecné češtině se liší.  

 

Klíčová slova 

žáci, postoje, jazyková kultura, spisovnost, kodifikace, technika spojitých masek 
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Abstract 

This thesis focuses on attitudes of secondary school pupils towards Standard and Common 

Czech language. The thesis is based on the sociolinguistic theory of attitudes to language in 

English literature and on the theory of attitudes in Czech linguistics. Key terms for this thesis 

are theory of language culture, its development and criticism.  Those terms lead to the 

definitiv of the relationship between Standard and Common Czech. Part of the theoretical 

foundation of this thesis is description of the methods and techniques which are then used in 

the empirical research. The second part describes the research, which was divided into two 

parts: the realization of the questionnaire research and follow-up interviews with the pupils. 

The results of the research show that attitudes towards Standard and Common Czech language 

are different. 

 

Key words 

pupils,  attitudes, language culture, standard, codification, matched-guise technique 
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Úvod 

 

Ve své práci se budu věnovat problematice postojů k jazyku. Budu se zabývat těmi postoji, 

které se týkají spisovné a obecné češtiny.  

 

V první části práce představím vybranou českou i cizojazyčnou literaturu k tématu postojů 

k jazyku. Poté zmapuji literaturu týkající se teorie jazykové kultury, jejího vývoje, teorie 

spisovnosti a vztahu spisovné a obecné češtiny. 

 

Na základě této literatury stanovím hypotézy, které ověřím výzkumem. Ten bude probíhat ve 

dvou fázích. V první fázi využiji vlastní modifikaci techniky spojitých masek a pomocí 

dotazníků budou zkoumat postoje žáků k daným varietám češtiny. V druhé fázi výzkumu 

budu dělat interview, ve kterém budou žáci interpretovat své odpovědi v dotaznících 

a odpovídat na otázky týkající se spisovné češtiny. 

 

Cílem práce je ukázat, že postoje k varietám češtiny jsou rozdílné. 
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1.  Postoje, postoje k jazyku 

Podle Couplanda (2007: 88) je základním v přístupu k problematice jazykových postojů 

tvrzení, že dialektové nebo přízvukové varianty mohou být alternativní způsoby k dosažení 

stejné reference, ale to neznamená, že to jsou dva zaměnitelné způsoby, které by byly shodné.  

Máme tedy v jazyce mnoho možností, jak se vyjádřit, ale různé varianty nesou rozdílné 

sociální významy, mohou vyvolávat různé postoje, které vyvolávají behaviorální reakce, 

pozitivní, nebo negativní. (Garrett 2010: 2) 

 

Sociolingvistika má za cíl zaznamenat postoje k jazyku, k jeho užívání i k lingvistickým 

stereotypům. (Labov 1984: 33) V této perspektivě výzkum jazykových postojů tvoří pozadí 

pro studium jazykové variace a změny. (Garrett 2010: 15)  

 

S jazykovými postoji se setkáváme v každodenním životě. Ne vždy jsou však mluvčími 

verbalizovány, nebo dokonce uvědomovány. Přesto si jich můžeme povšimnout jak v běžné 

mluvě, tak i ve veřejných projevech (v médiích), a to především pokud jde o postoje 

negativní. (Garrett 2010: 2) Lidé mají postoje k jazyku na všech jeho rovinách, zároveň 

i k řeči – produkovanému kódu.1  

  

1.1 Vymezení pojmu postoje 

S termínem postoje se začalo pracovat v sociální psychologii ve 30. letech. Později se tento 

teoretický koncept stal pro obor klíčovým.  V 60. letech jej ve svých  pracích začal užívat 

Labov a tím jej začlenil do sociolingvistiky. Definice je však v různých teoretických 

i empirických studiích nejednotná. V kontextu odborné literatury lze určit dva póly – 

mentalistické a behaviorální pojetí. (Chromý 2014: 51) Taková opozice je spíše konstrukt 

a většina vymezení postojů se pohybuje mezi nimi.  

 

Thurstone (1931: 261) definoval postoje jako „pozitivní nebo negativní afekt 

k psychologickému objektu“. Zdůraznil tak kladný a záporný charakter emocionální reakce 

k danému jevu. Allport ve svém příspěvku v Handbook of social psychology, vol I. (1954) 

zdůrazňuje i to, že postoje jsou naučené a jejich kognitivní aspekt. Oppenheim (1982: 39) 

k behaviorálnímu a kognitivnímu aspektu rozšiřuje definici o to, jakými způsoby se mohou 

postoje u mluvčích manifestovat. 

                                                 
1 V anglo-americké literatuře se pojmově nerozlišují postoje k jazyku a postoje k řeči. V českém prostředí je 
naopak kladen důraz na důsledné termínové odlišení. 
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Oppenheim (tamtéž) zároveň říká, že postoj je psychologický konstrukt, a proto nemůže být 

přímo pozorován. Je dostupný nepřímo, můžeme ho pouze vyvozovat z emocionálních reakcí 

a prohlášení mluvčích. V jedné ze svých raných prací však Allport (1935: 839) zdůraznil, že 

i když na postoje nemůžeme přímo dosáhnout, měli bychom uznat, že jsou reálnou 

a podstatnou složkou lidské povahy. Bez nich bychom nemohli najít konzistenci v lidském 

chování ani stabilitu ve společnosti. Obdobná diskuze proběhla i v českém prostředí. 2 

 

Garrett ve své práci Postoje k jazyku (2010: 20) navrhuje pracovat se základní definicí, kterou 

přebírá od Sarnoffa (1970: 279): „Postoje jsou dispozice reagovat příznivě nebo nepříznivě 

k třídě objektů.“ Ta zdůrazňuje základní rysy postojů: evaluativní orientaci ke společenskému 

jevu a míru stability, díky které jsme schopni postoje popsat. Toto významové jádro lze pak 

nadále rozvíjet v různých aspektech. 

  

1.2 Osvojujeme si postoje? 

Podle Allporta jsou postoje naučené, ne vrozené. Jejich hlavními zdroji jsou osobní 

zkušenosti a sociální prostředí, ve kterém vyrůstáme a do něhož lze zahrnout i média. (Garrett 

2010: 22) Z toho vyplývá, že rodiče, a později učitelé mají na formování postojů v přímém 

sociálním kontaktu největší vliv. Mluvčí vnímají jejich pozitivní či negativní reakce, na 

jejichž základě si vytvářejí postoje ke konkrétním jevům. Důležitý je také vliv médií, ten je 

silný především v předávání společenských stereotypů. Mnoho jazykově kontroverzních 

otázek je zveřejněno právě v médiích, ty tak formují a mění názory ve společnosti. (Garrett 

2010: 22–23) To, že si postoje osvojujeme, lze vyvodit, i když nepřímo, z pojetí, které nabízí 

Stich (1979). Hovoří o tom, že jazyk a jeho hodnocení jsou jevy společenské, z toho vyplývá, 

že jsou naučené.  

 

1.3 Stabilita a trvání postojů 

Sherif (1967: 2) v šedesátých letech upozornil na to, že když mluvíme o postojích, mluvíme 

o tom, co si mluvčí osvojí v procesu akvizice jazyka a socializace. Jako člen rodiny, sociální 

třídy a společnosti je člověk determinován uvažovat a jednat určitým způsobem. Takto se 

však na postoje díváme jako na něco konzistentního a typického, ne přechodného 

                                                 
2 Cvrček ve svém článku (2006b: 57) namítá, že úzus mluvčích se výrazně liší od postojů, které uvádějí při 
dotazníkovém a jiném šetření, proto k nim nemůžeme přihlížet při kodifikaci. Opačný názor ale mají Daneš nebo 
Stich. O tom více v další části práce. 



 11 

a nahodilého. V odborné diskuzi se autoři přiklánějí spíš k názoru, že postoje jsou 

proměnlivého charakteru. Utváří se a mění se v procesu sociální interakce. (Garrett 2010: 28) 

 

1.4 Struktura postojů 

Na otázky, zda a jak jsou postoje strukturovány, není v literatuře jednotná odpověď. Většina 

autorů se shoduje v tom, že určitým způsobem strukturované jsou. Ve zmíněných definicích 

můžeme rozlišit tři složky: kognitivní, emocionální (afektivní) a behaviorální (konativní). 

Takové členění uvádí i Katz a Stotland (1959). Ve své studii toto pojetí používá Bayerová-

Nerlichová (2004). 

 

Garrett (2010: 23–24) takové pojetí ale zpochybňuje.  Je podle něj příliš schematické. Je 

otázkou, jaký mají složky mezi sebou vztah a zda skutečně utvářejí postoje, nebo jsou pouze 

jejich spouštěče. Výhodnější je podle něj vidět postoje jako něco dynamického, s propojenou 

vnitřní strukturou. Další možné pojetí je procesuální. Rozlišují se v něm tři fáze, spíš než tři 

statické komponenty. Jsou to: fáze automatické aktivace, fáze uvážení a fáze odezvy. 

(Krosnick et al. 2005)  

 

1.5 Další podobné pojmy 

Existuje řada pojmů, které jsou významově velmi blízké, je však výhodné je odlišovat. Patří 

mezi ně hodnoty, zvyky, přesvědčení, názory, společenské stereotypy a ideologie. 

 

1.6 Teorie komunikační akomodace 

Tuto teorii rozvinul v 70. letech Howard Giles. Zabývá se tím, že v interakci mluvčích může 

často docházet k proměně jejich kódu. Mluvčí se mohou jeden druhému přizpůsobovat 

(konvergovat), oddalovat se (divergovat) nebo se nijak nepřizpůsobovat, tedy si svůj kód 

zachovat. Tyto změny nemusí probíhat na všech jazykových rovinách ani v řečových 

charakteristikách. A zároveň ne vždy probíhají oboustranně. (Garrett 2010: 105–106) Při 

interpretaci dat, zejména získaných v interview, je třeba mít tuto teorii na paměti. 

 

1.7 Výzkumy postojů k jazyku 

Empirické studie zásadního významu pro výzkum postojů velmi často využívají techniku 

spojitých masek. V 50. letech ji vynalezl Wallace Lambert. Od té doby ji aplikovala 

a v různých směrech modifikovala řada vědců. Uvedu zde dva výzkumy, od kterých se mnohé 

další odvíjejí. 
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První z nich je výzkum, který provedl Lambert se svými kolegy v Kanadě, v Québecu.  

Výzkum probíhal tak, že bilingvní mluvčí namluvili krátké nahrávky, ve kterých četli shodný 

text jednou ve francouzštině, podruhé v angličtině. Jednotlivé nahrávky byly postupně 

puštěny anglickojazyčným respondentům a poté francouzskojazyčným. Respondenti hodnotili 

vlastnosti mluvčích, resp. masek. Podle výsledků anglicky mluvící Kanaďané preferovali 

anglickou masku, tedy jejich postoje byly pozitivnější k jejich rodnému jazyku. Naopak 

francouzsky mluvící Kanaďané hodnotili francouzské masky celkově negativněji, a to i ve 

srovnání s anglickojazyčnými respondenty. Tyto výsledky ukázaly na obecnější společenský 

problém: francouzští Kanaďané hodnotí negativně své vlastní etnikum. Lambert svůj výzkum 

dále rozpracovával tak, že zkoumal vliv dalších proměnných jako pohlaví, věk nebo rozdíl 

mezi evropskou a kanadskou francouzštinou. (Lambert et al. 1967) 

 

Na základě výhrad k technice spojitých masek, tak jak ji provedl Lambert, Howard Giles 

a Richard Y. Bourhis zrealizovali další výzkumy. V jednom z nich zasadili experiment do 

reálného prostředí, do velšského divadla v Cardiffu. Před představením byla divákům puštěna 

nahrávka, kterou namluvil bilingvní mluvčí ve čtyřech maskách, v angličtině se spisovnou 

výslovností, ve standardní velštině, v angličtině se silným jihovelšským přízvukem 

a v angličtině se slabým jihovelšským přízvukem. Diváci byli požádáni o vyplnění dotazníku 

o programu divadla. Nahrávky byly puštěny dvěma typům diváků, což bylo určeno podle 

filmu či představení, na které přišli. Prvním typem byli pouze anglicky mluvící Velšané, kteří 

přišli na dva po sobě jdoucí anglické filmy. Byli zkoumáni pět dní za sebou. Žádný večer 

těmto divákům nebyla puštěna velšská nahrávka, ale opakovala se maska ve standardní 

angličtině a se silným jihovelšským přízvukem. Druhým typem diváků byli mluvčí ovládající 

oba jazyky, kteří přišli do divadla na velšskou hru. Byli zkoumáni čtyři dny za sebou a byly 

jim postupně puštěny všechny nahrávky. Kromě rozdílu mezi dvěma jazyky byl zkoumán 

i vliv regionálního přízvuku a hodnocení standardní podoby jazyka v závislosti na situačním 

kontextu. Výsledky byly odvozeny z návratnosti dotazníků po představení. Ukázalo se, že 

angličtí mluvčí z Walesu pozitivněji hodnotí spisovnou angličtinu a také slabý velšský 

přízvuk. Návratnost dotazníků však byla velmi malá u té skupiny, které byla puštěna maska se 

silným jihovelšským přízvukem. Diváci ovládající oba jazyky naopak velmi výrazně 

preferovali nahrávku ve velštině. U ostatních masek byla návratnost poměrně malá. (Giles 

a Bourhis, 1976) Tato technika byla použita a v různých aspektech modifikována v řadě 

dalších výzkumů.  
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1.8 Postoje k jazyku se zřetelem na českou lingvistiku 

Zatímco v zahraniční lingvistice má teoretický i empirický výzkum postojů poměrně bohatou 

tradici, v české lingvistice se s tímto konceptem začíná pracovat až v šedesátých 

a sedmdesátých letech. V našem prostředí je pojem postojů spojen především s výkladem 

teorie jazykové kultury, normy a kodifikace. Představím zde tři hlavní texty, které se u nás 

věnují teoretickému konceptu postojů. 

 

1.8.1 František Daneš  

Prvním z nich je článek Františka Daneše (1999a).3 Daneš definuje postoje jako soustavu 

psychických sklonů a dispozic, které motivují společenské, tedy i jazykové chování mluvčích 

v určitém typu situací. Rozlišuje čtyři druhy postojů: instrumentální (ekonomické), etické, 

afektivní a zvykové. Postoje instrumentální a etické hodnotí jako racionální a afektivní 

a zvykové jako neracionální. Takové rozdělení je ovšem teoretickým konstruktem, u mluvčích 

se tyto druhy postojů nevyskytují odděleně. (Daneš 1999a: 249) Přesto nám dává takový 

model možnost popsat situaci jazykového společenství. Racionální a neracionální tendence 

zaujímat postoje určitého druhu „tvoří dnes hlavní antinomii vztahu jazykového společenství 

k spisovnému jazyku“. (Daneš 1999a: 250) 

 

Právě spisovný jazyk je kromě národního jazyka častým předmětem postojů, zejména 

v protikladu k jiným varietám jednoho jazyka či k jiným jazykům. Stejný jev však může 

vyvolat u různých mluvčích odlišné postoje. Uživatelé jazyka také často reagují na změny 

a vývojové tendence jazyka. Nejvýrazněji se postoje projevují ke konkrétním jevům, 

nejčastěji k pravopisu, neologismům, slovním tvarům či syntaktickým vazbám. (Daneš 1999b: 

279) 

 

S opozicí racionální a neracionální orientace je spojen další důležitý faktor při zkoumání 

postojů: opozice mezi názory a postoji ke spisovnému jazyku (nebo k jazyku obecně) a reálné 

jazykové chování mluvčích. S tím je spojen rozdíl mezi proklamovanými motivy jazykového 

chování a skutečnými podněty. Tento rozdíl si mluvčí často sami neuvědomují. (Daneš 

1999b: 280) 

  

                                                 
3 Tento článek byl publikován už ve sborníku Aktuální otázky jazykové kultury v socialistické společnosti z r. 
1979. 
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1. 8. 2 Alexandr Stich  

V rámci příspěvek do sborníku Aktuální otázky jazykové kultury socialistické společnosti4  

Stich pracuje s postoji k jazyku. Jazyk není pouze nástrojem myšlení a komunikace 

a soustavou norem, ale je i „jedním z objektů reality,5 a to reality zároveň objektivní 

i subjektivní.“ (Stich 1979: 99)  

 

Motivem jazykově kulturní činnosti, která do sebe zahrnuje hodnocení, jsou i vyjadřovací 

schopnosti jazyka. Ani ty ale nejsou pouze interně jazykovým jevem. Jazyk má povahu 

sociální, protože souvisí s oblastmi lidské činnosti. To znamená, že i zcela racionální funkce 

jazyka, vyjadřovací potřeba, aktivuje i ostatní (neracionální) motivy pro jazykově kulturní 

činnost. (Stich 1979: 102) 

 

Nejčastěji je subjekty vnímán a uvědomován zejména, pokud je receptován. Subjekt 

nezůstává u pozorování jevů, téměř vždy vnímané jevy hodnotí. Zároveň toto připisování 

hodnot neprobíhá nezaujatě, a to proto, že předmět hodnocení, jazyk, je zároveň pociťován 

jako „úhelný kámen lidské existence“ a stává se „objektem lidské aktivity“, je tedy nutně 

i předmětem zásahů. (Stich 1979: 100) V takovém světle se jazyk jeví jako sociální jev, na 

který působí přímo i nepřímo sociální vlivy. V lingvistice tato okolnost značně stěžuje 

dešifrování motivací působení na jazyk. (tamtéž: 101)   

 

Zároveň musíme počítat s působením oběma směry.  Jazyk není postoji pouze pasivně 

ovlivňován, sám může „například spoluvytvářet stabilitu sociálních struktur, předjímat 

proměny v hierarchii kulturních hodnot, ztvárňovat jinak dosud neartikulované sociálně 

psychologické i ideové postoje společenských skupin atd.“. (tamtéž: 100) 

 

1.8.3 Oldřich Uličný  

Uličný ve svém příspěvku Spisovná čeština a hodnotová orientace6 (1995: 65) představuje 

tuto definici: 

  

                                                 
4 Sborník z roku 1979 navazuje na teorii jazykové kultury tak, jak ji vymezil na začátku 30. let PLK. Do 
sborníku přispěli např. Dokulil, Hausenblas, Chloupek, Jedlička, Jelínek, Stich a další. 
5 Stich (tamtéž) doplňuje, že mluvčí vnímá jazyk a jeho realizace i jako součást vnějšího světa i jako součást 
a produkt vlastní psychické, subjektivní skutečnosti. 
6 Uličný ve svém článku vychází i z kontextu slovenské literatury k tématu. Postoji ke spisovnému jazyku se na 
Slovensku zabývali Slejška, Horecký nebo Dolník. 
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Hodnoty, hodnotová orientace ve smyslu axiologickém jsou obsahy vědomí, které člověka 

orientují v jeho činnosti a jejichž smyslem je kvalifikovat jevy skutečnosti, tj. lidi, instituce 

a jejich chování, věci, vztahy, akce a děje jako dobré či špatné, žádoucí nebo nežádoucí, 

vyžadované nebo odmítané, jako něco individuálně, společensky, kulturně akceptovatelného 

nebo zavrhovaného. 

 

Podobně jako Stich mluví o dvojakosti jazyka: jazyk je prostředek vyjádření hodnot, ale 

zároveň sám o sobě nese hodnoty.7  

 

Pojetí postojů k jazyku je založeno na strukturalisticky koncipovaném pohledu.8 Hodnotová 

orientace je podle něj založena na čtyřech dvojicích rysů: valorizace – devalorizace, 

problematizace – krystalizace, aparentizace – latentizace a instrumentalizace – targetizace. 

 

Poukazuje také na historicky specifickou českou situaci, kde je hodnocení vztaženo k útvaru 

spisovného jazyka. Je podle něj spojováno s často neuvědomovanou hodnotou patosu 

spisovnosti, který je pro veřejnost špatně akceptovatelným. Mluvčí mají ke spisovnosti nejistý 

vztah. Ale odlišnost a jistý patos, který je následně spojován s elitou, má podle Uličného své 

opodstatnění. (1995: 69–70) Upozorňuje na nebezpečí demokratizace spisovného jazyka, 

které tkví především v tom, že se ztrátou hodnoty spisovného by mohlo dojít k tomu, že 

„takový kodifikační trend by totiž mohl vést ke změnám v obecné hodnotové orientaci 

mluvčích a mohl by oslabit i hodnotový vztah např. k české historii, k české i světové 

překladové literatuře, narušit předpoklady pro sebereflexi společnosti jako národa“. (tamtéž)  

 

1.9 Výzkumy v českém prostředí 

I když je tato problematika u nás už teoreticky ukotvena, studií v českém prostředí, které 

empiriky zkoumají postoje, je velmi málo a v odborné diskusi je k nim řada výhrad.  

 

V roce 1991 Miloš Dokulil a Petr Sgall publikovali výsledky výzkumu, který byl založen na 

anketě zveřejněné v Hospodářských a v Literárních novinách. V té se měli respondenti 

vyjádřit k tomu, co jim na soudobém stavu českého vyjadřování a péče o jazyk zvláště vadí. 

Odpovědělo celkem 70 osob, mezi nimi i lingvisté, známé osobnosti a lidé různých povolání. 

40 z nich bylo přes 60 let a jen 15 bylo mladší než 50 let. Většina odpovědí byla od 

                                                 
7 Uličný zde mluví např. o stylově odlišných prostředcích nebo variantách různých podob národního jazyka. 
8 Tento pohled přebírá od Slejšky. 
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respondentů z Čech. Šlo tedy o velmi malý a nevyvážený vzorek. Zadaná otázka byla navíc 

obecná, a proto i odpovědi na ní se týkaly různých oblastí jazyka. Z analýzy výsledků 

nevyplynuly žádné obecně platné závěry. 

 

Studie Lenky Bayerové-Nerlichové (2004) sledující postoje k jazyku měla dvě části. V první 

z nich byly analyzovány nahrávky rozhovorů se 105 respondenty. Každý rozhovor měl část 

formální a neformální. Tyto dvě části byly mezi sebou porovnávány z hlediska užití obecně 

českých hláskoslovných a morfologických variant. Bayerová-Nerlichová sledovala závislost 

na pohlaví, vzdělání a regionu. V druhé části výzkumu stejní respondenti vyplnili dotazníky 

o spisovné a obecné češtině. Otázky vycházely z koncepce tří komponentů postoje. Hlavním 

závěrem studie bylo, že je velký rozdíl mezi jazykovým územ uživatelů jazyka a jejich 

proklamovanými postoji. Tato studie ale nereflektovala to, co pro mluvčí spisovná čeština 

vlastně znamená. Další námitkou bylo, že respondenti mohli uvádět takové postoje, které 

podle nich byly společensky očekávané. (Chromý 2009: 253–254) 

 

Jana Svobodová (2006) vycházela z teorie Pražského lingvistického kroužku a jeho pojetí 

spisovnosti. Zkoumala postoje žáků základních škol na Ostravsku a Hlučínsku ke spisovnému 

jazyku, především se zaměřila na to, zda jej posuzují jako prestižní. Výsledky porovnávala se 

závěry své studie z roku 1996. Žáci v odpovědích odmítali, že se řídí určitými mluvními 

vzory, ale z dalších otázek vyplynulo, že vnímají jako silný vliv média a školu (učitele). 

Zároveň je pro ně škola místem, kde spisovný jazyk užívají. Žáci spisovnou češtinu v určitých 

situacích užívají, a to proto, že si myslí, že má především reprezentativní funkci. 

 

Na vrstvu slovní zásoby se zaměřil výzkum Toma Dickinse (2009), který zkoumal postoje 

Čechů k cizím slovům v češtině. Výsledky dotazníkového šetření srovnával s dřívějšími 

výzkumy, především s Tejnorovým (1970), Krausovým (1995) a Gesterové (2000). Výsledky 

také interpretoval na pozadí specifické politicko-historické české situace. Jako proměnné, 

které mají největší vliv na postoje, určil pohlaví, věk a vzdělání. V dotazníku se ptal i na 

nespisovná slova. Výsledky ukázaly, že jejich užití závisí především na vhodnosti situačního 

kontextu. 

 

Techniku spojitých masek v našem prostředí aplikovala Sylvie Drkošová (2013). 

V bakalářské práci se zabývala jazykovou nerovností a diskriminací v naší společnosti. 

Zkoumala postoje pražských a ostravských mluvčích k regionálním varietám. Respondenti 
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byli studenti pražských a ostravských gymnázií, kterým byly puštěny celkem 4 nahrávky, ve 

dvou maskách a ve dvou kontextech. V dotaznících respondenti hodnotili na škálách 

vlastnosti mluvčích. V obou městech respondenti preferovali ostravské masky před obecně 

českými, přičemž v Ostravě bylo hodnocení mnohem výraznější. Výsledky ukázaly, že ve 

vybraném vzorku se skutečně projevila jazyková nerovnost a diskriminace, což by mohlo 

ukazovat na celospolečenský jev.
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2. Teorie jazykové kultury 

V další části se zabývám teorií jazykové kultury. Věnuji se historii péče o jazyk, purismu 

a především teorii PLK, jejímu vývoji a kritice. Zaměřuji se na spisovnou češtinu a její vztah 

k obecné češtině. 

 

2.1 Vývoj péče o jazyk 

Pro antiku i středověk bylo samozřejmé, že lingvistická produkce měla ve velké míře 

preskriptivní a regulativní funkci. Čistě deskriptivní přístup vzniká z historického hlediska až 

velmi pozdě. Už v období humanismu se projevuje pojem pulérování jazyka, což je metafora 

která zdůrazňuje lesk, krásu a uhlazenost. Tato tradice, podle Sticha (1979: 104), výrazně 

ovlivnila laické vnímání jazykové kultury, i když pohled jazykovědy se dál vyvíjel opačným 

směrem. V druhé polovině 17. století, tedy v době sociální a kulturní krize, která se projevila 

i v jazyce, se objevuje označení lima neboli pilník či brus. (Dickins 2009: 12) I když Stich 

(1995: 53–54) na základě studia barokních textů říká, že čeština 18. století nebyla v tak 

katastrofálním stavu, jak se traduje. Kultivované texty té doby jazykově navazovaly na 

spisovnou češtinu období humanismus, ale zároveň byl jejich jazyk obohacen novými prvky. 

Tyto inovace byly prováděny s ohledem na soudobého čtenáře.  Přibližovaly spisovný jazyk 

jazyku běžně mluvenému v podobě, která byla blízká dnešní obecné češtině.  

 

Obrozenci vzali za základ moderního spisovného jazyka humanistickou češtinu ne 

z vnitrojazykových důvodů, ale z důvodů ideologických (neracionálních).9 Vidí to jako jednu 

z prvotních příčin stavu v naší jazykové kultuře, kdy je velký rozdíl mezi kodifikovanou 

normou a územ v každodenní komunikaci.10 (tamtéž: 52) 

 

Termín brusičství se vrací v  19. století a zůstává až do století dalšího.  V době národního 

obrození se stal jazyk součástí obecnějšího programu a mobilizačním a integračním nástrojem 

formování národa. (Plewa, 2002: 209) Bylo uměle posilováno propojení konceptu národa 

a jazyka. (Dickins, 2009: 11) Takový pohled podle Dickinse (tamtéž) stále přetrvává a v naší 

kultuře je silně zakořeněn.  

 

                                                 
9 Komárek (1995) vidí jiný důvod, proč Dobrovský kodifikoval češtinu humanistického období. Podle něj to 
záviselo na principech dobového klasicismu spíše než na odporu k baroku. Oproti humanistickému jazyku 
s pevným řádem byl soudobý úzus značně neustálený.  
10 Podobně už Havránek ve Vývoji spisovné češtiny (1936) upozornil na to, že konfliktní postavení barokní 
češtiny záviselo na mimojazykových faktorech. 
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Pojem jazykové kultury použil už Dobrovský, ale jako takový se vrátil do jazykovědy až ve 

20. století. Teorie jazykové kultury11 se začala utvářet na konci 20. let a ve 30. letech. Pro její 

vznik byla důležitá polemika mezi Pražským lingvistickým kroužkem a zastánci puristické 

praxe,12 pro které byla hlavní tribunou Naše řeč. Cíle a postoje Kroužku byly představeny na 

Sjezdu slovanských filologů v Praze v roce 1929. Na počátku roku 1932 proběhl cyklus 

přednášek o spisovné češtině a kultuře jazyka. Ty byly v rozšířené formě otištěny a vydány 

jako sborník Spisovná čeština a jazyková kultura (1932).  Přednášky jsou doplněny 

kolektivním dílem Obecné zásady pro kulturu jazyka. Sborník vyvolal mnoho dalších ohlasů 

především u odborné veřejnosti.13 Jan Haller, šéfredaktor Naší řeči, publikoval rozsáhlou 

odpověď. V roce 1935 bylo založeno Slovo a slovesnost, Časopis pro otázky teorie a kultury 

jazyka, hlavní časopis PLK.  

 

2.2 Spisovná čeština a jazyková kultura 

Jazyková kultura je vědomá a teoretická péče o spisovný jazyk, kterou se posilují vlastnosti 

vyžadované funkcemi spisovného jazyka. Tato péče může probíhat třemi základními způsoby: 

teoretickou jazykovědnou prací, jazykovou školní výchovou a spisovatelskou praxí. Autoři 

sborníku se věnují výhradně prvnímu z nich. (PLK 1932: 245) 

 

Jazykovědná práce má jazyku prospívat a zdokonalovat ho. Má k tomu několik prostředků: 

svými zásahy lingvisté pomáhají vytvářet normu spisovného jazyka a snaží se ji stabilizovat. 

(Havránek 1932: 32) Zároveň je jejich úkolem podporovat funkční rozlišení spisovného 

jazyka a jeho stylistickou bohatost. (PLK 1932: 245) 

 

Základní podmínkou teoretické práce se spisovným jazykem je poznání a popsání skutečného 

stavu současného spisovného jazyka14, jeho normy. (tamtéž) Tu lze poznat především 

z průměrné literární jazykové praxe z posledních padesáti let. Zároveň je nutné zahrnout tu 

odbornou a uměleckou literaturu, ve které se jazyková norma v 19. století ustalovala. 

U takové starší literatury je třeba dále kriticky hodnotit, které jevy přešly do současného 

spisovného jazyka, které ne a které byly kolísající mezi lidovým a spisovným jazykem, 

                                                 
11 Stich (1979: 105) rozlišuje kulturu a kultivování jazyka a řeči – deskriptivní a akční (regulativní) složku. 
Podobné rozdělení uvádí i Jelínek (1995). 
12 V literatuře se odlišují dva typy purismu – obranný a historizující. (Nebeská 1996: 11) 
13 Práce PLK vyvolaly ohlasy také u spisovatelské obce, odpověděli např. I. Olbracht nebo S. K. Neumann. 
14 Podle autorů Obecných zásad se současný spisovný jazyk ustálil v gramatice asi v době obrozenské a z části až 
v 19. století. Slovník se ustaloval až od 80. let 19. století, odborná terminologie ještě v době 30. let. (PLK 1932: 
246) 
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případně pouhým ohlasem jazyka staršího. (PLK 1932: 246) Specifický přístup musí mít 

jazykovědec k básnickému jazyku.15  

 

Normu současného spisovného jazyka je možné poznat také z jazykového povědomí 

intelektuálních vrstev a jejich jazykové praxe (mluveného úzu) bez osobního příznakového 

zabarvení. (tamtéž: 247) 

 

2.3 Norma lidového a spisovného jazyka 

Ve svém příspěvku se Havránek věnuje především rozdílu mezi normou spisovného 

a lidového jazyka. Reaguje tak i na příspěvky Naší řeči, kde byl pojem lidového jazyka 

klíčovým. Lidový jazyk16 je živý a funkční i bez vědomých teoretických zásahů. Má však také 

svou normu. Důkazem je to, že sami mluvčí jeho normu pociťují, a to především v situacích, 

ve kterých se od ní někdo odchýlí. O normě lidového jazyka rozhoduje výhradně úzus. Právě 

tím se liší od normy spisovného jazyka.  

 

Vznik a vývoj normy spisovného jazyka i její ráz a složení v kterékoliv době se liší od vzniku 

a vývoje normy lidového jazyka i od jejího rázu a složení. Norma spisovného jazyka se 

vytváří, vzniká a dále vyvíjí vždy za teoretických zásahů, a to teorie jazykové i mimojazykové; 

norma spisovného jazyka jest složitější soubor jazykových prostředků než norma jazyka 

lidového, poněvadž funkce spisovného jazyka jsou bohatěji rozvinuty a přesněji rozlišeny, 

a konečně norma spisovného jazyka je uvědomělejší a závaznější než norma lidového jazyka 

a požadavek její stability je důraznější.  (Havránek 1932: 34–35) 

 

Proto je lidový jazyk pro lingvistiku předmětem poznání, zatímco spisovný jazyk i předmětem 

vědomých zásahů17. (tamtéž) 

 

2.4 Zásahy do normy 

Norma je vytvářena za okolností tvořených vyrovnáváním protikladných tendencí v jazyce. 

Jazyk jako nositel a prostředník kultury a jejích sdílených hodnot by měl mít co největší 

rozsah oblasti užívání (geograficky i sociálně), s čímž se pojí požadavek srozumitelnosti, 

                                                 
15 Tomu se podrobně věnuje studie Mukařovského zahrnuta do sborníku. 
16 Pojem lidový jazyk zahrnuje různé vrstvy a variety jazyka, regionálně i sociálně vymezené. 
17 Zásahy plynou nejen z jazykovědné teorie ale i z teorií a snah mimojazykových. (Havránek 1932: 35) Na 
tomto místě byl položen základ problematiky vlivu především neracionálních postojů na jazyk, který pak už dále 
nebyl rozvíjen. 
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obecné přístupnosti jazyka. Ale zároveň má spisovný jazyk funkci určité exkluzivnosti. 

(Havránek 1932: 36–37) Tuto opozici Havránek spojuje s opozicí nacionálního 

a internacionálního. Důsledkem jsou dvě protikladné snahy: přetváření dosavadního úzu 

(spojeno s výlučností) a na druhé straně snaha dosavadní úzus zachovat (tendence spojená se 

zlidověním spisovného jazyka). (tamtéž: 37–38) 

 

Zásahy do normy jsou také vyžadovány požadavkem stability. Zásahy jí mají napomáhat, ne ji 

porušovat tam, kde byla v jazyce přirozeně vytvořena. (PLK 1932: 248) Havránek upozorňuje 

na nebezpečí nivelizace spisovného jazyka na úkor stylové a funkční diferenciace spisovného 

jazyka, jednoho ze základních požadavků na spisovný jazyk. (Havránek 1932: 40) Tomuto 

problému se podrobněji věnuje Mathesiova koncepce pružné stability. 

 

Podle Obecných zásad je stabilita porušována archaizací a násilným zadržováním vývoje 

spisovného jazyka a umělým prohlubováním rozdílu v gramatické stavbě mezi jazykem 

hovorovým a jazykem knižním, pokud se nejedná o záměrné funkční odlišení. (PLK 1932: 

249) 

 

2.5 Stabilizace normy 

Konkrétně je jazyk stabilizován vytvářením odborné terminologie, propracováním 

stylistického funkčního využití jazykových prostředků a také kritikou konkrétních jazykových 

projevů. (Havránek 1932)  

 

Hlavním nástrojem kultivace spisovného jazyka a jeho stabilizace je kodifikace. Ta ovšem 

nesmí bránit cílům jazykové kultury, ale pomáhat jim. Kodifikace se provádí ve všech 

jazykových vrstvách. (PLK 1932: 249) Členové PLK ve 30. letech zdůrazňují nutnost 

zpracování příruček a zároveň monografických prací. Soustavný výklad kodifikace u nás 

přináší například František Daneš.18 

 

                                                 
18 V Danešově pojetí (1999b: 277) jsou součástí kodifikačního procesu postoje členů jazykového společenství, 
především jejich postoje ke spisovnému jazyku. Druhou složkou tvoří to, že při jazykovědné činnosti 
(kodifikaci) musí lingvista činit řadu rozhodnutí, při kterých nutně dané jevy hodnotí. K takovému hodnocení by 
měl mít stanovená pevná kritéria. Pojem kodifikace vyplývá z popisu jejího postupu: a) etapa deskriptivní b) 
etapa regulativní (vyhodnocovací a vlastní kodifikace) c) prováděcí (a sledování kodifikace v praxi). Otázkou je, 
zda je kodifikace doporučení, nebo příkaz. Nese rysy obojího (tamtéž: 278) Při druhé etapě dochází k hodnocení 
jazykových jevů. Kritérii hodnocení jsou: noremnost, adekvátnost, systémovost. Může dojít i ke konfliktu 
kritérií. Kritéria jsou ale ze své podstaty navzájem v hierarchickém postavení a tak se lze konfliktu vyhnout. 
(tamtéž: 284) 



 22 

Další témata, kterým se věnují autoři sborníku, jsou zvuková stránka řeči a její norma (Miloš 

Weingart) a brusičství v současné české jazykovědě (Roman Jakobson). Podstatný je také 

Mathesiův pojem jazykové vytříbenosti, který nadřazuje jazykové správnosti. 

 

2.6 Poznámky k teorii z 30. let 

S konceptem jazykové kultury a vymezení spisovného jazyka v jejím rámci pracuje 

jazykověda dodnes a vychází z těchto základů položených Pražským lingvistickým kroužkem. 

Na mnoha místech však teorii kriticky hodnotí a také rozvíjí. 

 

Soustavnou kritiku přináší Daneš ve studii Teorie spisovného jazyka Pražského lingvistického 

kroužku: pro i proti (1996). Jedna z jeho výtek je, že pražská škola dostatečně nevyložila 

vědecko-filozofické pozadí, ze kterého vycházela.19 (1996: 84) Další námitkou je, že „přístup 

Kroužku byl skutečně jednostranně racionalistický, až ekonomicky instrumentalistický, 

a nebral do úvahy další funkce jazyka a postoje k němu, především postoje etické 

a emocionální“.20 (tamtéž: 88) 

 

Kromě aktivní součásti jazykové kultury, zásahů do normy a její stabilizace je důležité 

posilovat i její část teoretickou, deskriptivní. Měla by popisovat stav jazyka a komunikace 

a kriticky ho reflektovat (Stich 1979: 106). Stich poznamenává (tamtéž), že v teorii ze 30. let 

je jazyková kultura úkolem jazykovědců a uživatelé jazyka ji pouze realizují tím, že se 

o jazyku učí a jsou schopni funkčně užívat jeho prostředky. Ale mají roli větší: aktivně 

spoluvytváří představy o jazyku a typy postojů k němu. Jazyková kultura existuje i mimo 

jazykovědu, je „pole činnosti, snah a názorů nejazykovědné veřejnosti“. (tamtéž) Dalšími 

nástroji jazykové kultury jsou tedy školní a mimoškolní jazyková výchova a popularizace 

a „systematický dialog mezi jazykovědou a obcí uživatelů“. (tamtéž: 107) 

 

Nebeská ve své práci (1996: 104) upozorňuje na dosazování spisovného jazyka do centrální 

role mezi varietami češtiny, které vede k upřednostňování některých funkcí. Obecně mluví 

o selhání funkcionalismu. Jan Kořenský (1993) uvádí, že šlo o programovou teorii, jejímž 

cílem bylo mimo jiné posílit takové funkce češtiny, které by vedly ke zvýšení její prestiže. 

                                                 
19 Dodává, že výjimku tvořil Miloš Weingart, který do širšího pozadí ukotvuje v knize Český jazyk v přítomnosti 
z r. 1934. 
20 I pro to ale položeny základy u Jakobsona, Weingarta, Mathesia a dalších. Havránek v r. 1969 dále rozvíjí 
v příspěvku Teorie spisovného jazyka (1969). 
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I kvůli tomu se hlavní stala opozice spisovnost a nespisovnost, ne mluvenost a psanost, ze 

které mnoho současných prací vychází. 

 

Další výtkou je, že některé předpoklady příslušníků PLK, především zakotvení spisovné 

normy v jazykovém povědomí mluvčích, se nenaplnily. Jako jeden z důvodů vidí Nebeská 

(1996: 92) i to, že v jejich pracích často nelze rozeznat, kdy mluví autoři o výchozích 

předpokladech a kdy jde o jejich očekávání a ideály. Dalším důvodem mohly být společenské 

a politické podmínky. (tamtéž: 105) 

 

Cvrček vytýká předválečné teorii jazykové kultury její „elitářské stanovisko“ (2006a: 10), 

nejednoznačnost pojmového vymezení (tamtéž: 11) a v neposlední řadě to, že v otázce 

intervenčního charakteru jazykovědné teorie nebyli členové PLK v opozici s puristy.21 „PLK 

a puristé sdíleli základní modalitu své činnosti kolem češtiny – jejich přístup k jazykové praxi 

byl bytostně intervenční.“ (tamtéž: 12) 

 

Tendence v současné jazykovědě jsou takové, že je potřeba všímat si i jevů okrajových, vztah 

mezi standardem a substandardy je otevřenější a obecně pojetí spisovného jazyka je 

demokratičtější. Lingvistika se také zaměřuje na komunikaci a roli textu (diskursu) 

a v neposlední řadě je patrné „oslabené vědomí norem a hodnotových standardů“, které by 

mohlo vést k jejich změně. (Daneš 1996: 91) 

 

Daneš toto shrnutí doplňuje principiální otázkou: „Je vůbec péče o jazykovou kulturu 

rozumná, ba oprávněná?“22 (tamtéž) Dochází k závěru, že ano. Řešení problémů s užíváním 

jazyka, kterým se nevyhne žádný jeho uživatel, spadá právě do oblasti péče o jazyk a jeho 

kulturu.23 (tamtéž: 92) Z toho vyplývá, že bez jazykových příruček se uživatelé jazyka 

neobejdou a norma a její kodifikace je nevyhnutelná. Otázkou pouze je, jakou formu 

kodifikace bude mít. (tamtéž: 93)  

 

Sgall, Hronek24 nebo Cvrček nesouhlasí především s nadřazeným postavením spisovné 

češtiny. Výrazná je také kritika opozice spisovnosti a nespisovnosti. Kritiky často pramení ze 

                                                 
21 Na tomto místě Cvrček doplňuje, že byla jistá nejednotnost v PLK v otázce intervencí a jejich míře. 
22 Tato problematika je aktuální nejen české lingvistice, Daneš uvádí mnoho příkladů z americké lingvistiky. 
23 Řešením jazykových problémů se zabývá J. V. Neústupný. Pro jeho práce je klíčovým pojmem „management 
of language problems“. 
24 Jejich práce Čeština bez příkras ale byla většinově odmítnuta. 
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současné jazykové situace, kdy je velký rozestup mezi kodifikovanou normou a jazykem 

každodenní komunikace a spisovná čeština nemá jasně vymezená kritéria. (Nebeská 1996: 98) 

 

2.7 Spisovná a obecná čeština 

Součástí výše uvedené diskuze o oprávněnosti péče o jazykovou kulturu i v reakci na 

současnou jazykovou situaci se stále výrazněji objevuje téma obecné češtiny a vymezení 

jejího vztahu ke spisovné češtině. (tamtéž) Důležitou se stává otázka přijetí některých jejích 

prvků do kodifikace. (Cvrček 2006a: 89) 

 

Nebeská (1996) rozděluje názory na obecnou češtinu do dvou hlavních proudů.25 Na jednom 

pólu je názor, že na území Čech, Moravy a Slezska je spisovná čeština základní jazykový 

útvar (Bělič, Havránek, Jedlička, Uličný, Hausenblas a „o něco zdrženlivější formulace 

Jelínkovy, Chloupkovy, Danešovy a dalších bohemistů“). (Nebeská 1996: 99) Na druhé straně 

stojí názor, že obecná čeština je útvar, který by také mohl mít funkci celonárodní (Skalička, 

Sgall, Hronek, Starý). To znamená, že jsou na našem území dva útvary s celonárodní platností 

a postupně by mělo dojít ke kodifikování rozšířených tvarů obecné češtiny, i když dosud 

pociťovaných jako nespisovné. (tamtéž: 100)  

 

K argumentům prvních patří, že většina mluvčích z Moravy a ze Slezska nepociťují obecnou 

češtinu jako regionálně neomezenou. (Nebeská 1996: 100) Obecná čeština není strukturně 

jednotná a dostatečně normována. Jednotná je pouze její morfologická rovina a méně 

hláskoslovná. (Uličný 1995: 69). Podle Chloupka (1986) je spisovná čeština jádrem národního 

jazyka. Splývání obou útvarů by vedlo k zániku prestižního jazykového útvaru. (Hausenblas 

1993). Daneš a Uličný také zdůrazňují hodnotový a postojový aspekt této problematiky (viz 

dříve). Nebeská (1996: 109) dodává, že i v tomto proudu sice zůstává nadále spisovná čeština 

centrálním útvarem a je zachována hodnotová opozice spisovnosti a nespisovnosti, ale autoři 

připouštějí, že spisovná čeština plní jen některé funkce, je svázána především s psanou 

komunikací a s některými mluvenými projevy. Není však očekávána v běžné mluvené 

komunikaci. 

 

Druzí namítají, že „hranice spisovnosti se dosud často mylně chápe jako černo-bílá, bez 

přechodového pásma“ a že jde především o to spisovnou češtinu obohatit a ne zcela  nahradit 

                                                 
25 Většina těchto názorů byla přednesena na olomoucké konferenci v r. 1993 a publikována ve sborníku Spisovná 
čeština a jazyková kultura 1993.  
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češtinou obecnou, jejíž  tvary jsou často pociťovány jako místně neomezené a mluvčí proto 

nemají motivaci používat místo nich spisovné. (Sgall 2004: 34) Podle Čermáka (1996) je 

spisovná čeština funkčně neúplná. Některé tvary spisovné češtiny jsou považovány za knižní. 

(Nebeská 1996: 99) Pro Čermáka (1996) je podstatná opozice psanosti a mluvenosti, která je 

podle něj nadřazena spisovnosti a nespisovnosti. Podle něj v běžné mluvě nedochází k mísení 

kódů, ale jejich střídání je znakem jediného mluveného kódu.    

 

Přehled formálních rozdílů mezi oběma varietami nabízejí shrnující práce o obecné češtině, 

např. Čeština bez příkras autorů Sgalla a Hronka (1992). 

 

S tímto tématem úzce souvisí diskuze o jazykové ideologii, plánování, managementu, 

inženýrství nebo o konceptu minimální intervence, preskriptivismu aj. Na rozvinutí těchto 

témat však v rozsahu práce není prostor.  

 

2.8 Teorie jazykové kultury a škola 

Teorie jazykové kultury a její vývoj, jak jsem zde zmapovala, je podstatnou součástí školního 

vzdělávání. K situaci ve školách se často autoři vyjadřují právě v odborné literatuře o teorii 

jazykové kultury.  

 

Stich (1979: 106) zdůrazňuje, že školní jazyková výchova je jedním z „mechanismů 

integračního a regulačního vztahu k jazyku“. Úkolem jazykově vzdělaných lidí (v tomto 

smyslu elity) je ukázat, že spisovným jazykem lze mluvit běžně, bez příznaku knižnosti a že 

může být funkční.  To znamená, že i toto je úkol učitelů ve školách. (Uličný 1995: 70) 

Podobně o tom hovoří i Daneš (1999a: 260): úkolem učitelů vzdělaný v jazykovědě je 

„převýchova veřejného jazykového mínění“.  

 

Didaktice českého jazyka a roli spisovné češtiny v českých školách se věnoval Přemysl 

Hauser. Své názory shrnul v příspěvku Spisovný jazyk a nářečí v české škole (2004). Škola je 

podle něj místem, kde se spisovný jazyk významně uplatňuje, a to nejen v hodinách českého 

jazyka. Škola má vytvářet vztah ke spisovnému jazyku u mladé generace. Žáci však vnášejí 

do školy vlastní mateřské jazyky, předně obecnou češtinu, která plní jejich běžné 

komunikační potřeby. Ve škole ale žáci mají nové komunikační potřeby a i proto se učí 

spisovnému jazyku a jeho funkčnímu postavení. Pro děti to nebývá těžké, spisovný jazyk 

znají, i když hlavně pasivně. Úkol školy je tedy převést tuto znalost na vědomou.  



 26 

Didaktika se s otázkou střetávání dvou jazyků ve školním prostředí střetává už od 19. století 

a podle Hausera ji už úspěšně vyřešila: „Tolerovat tuto mluvu, nepovažovat nářečí za něco 

špatného a neodmítat je, žáky za nářeční mluvu nekárat a přivádět je na spisovné vyjadřování 

taktně a nenásilně.“ (Hauser 2004: 47) Kdyby ale měli učitelé tolerovat tvary obecné češtiny 

v projevech žáků ve vyučování, znamená to, že by měly být tolerovány i místní podoby jiných 

nářečí. To Hauser odmítá, takové řešení podle něj zanedbává zřetel k funkčnímu rozlišení 

spisovného jazyka. Úkolem učitele je od žáků v hodinách spisovný jazyk vyžadovat 

a nespisovné tvary opravovat. V psané podobě nelze nespisovné varianty připouštět vůbec. 

Zároveň je nutné doplnit, že žáci si mají aktivně osvojit živý spisovný jazyk bez okrajových 

(knižních či archaických) prvků. Učitel má děti seznámit s různými stylovými oblastmi 

spisovného jazyka. Opět zde platí podmínka, že učitel musí být co nejlépe seznámen se 

spisovným jazykem a také s nářečím oblasti, ve které působí.  
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3. Metodologie 

Pro účely výzkumu zde vymezuji základní pojmy a metody, se kterými pracuji. 

 

3.1 Teorie výzkumu a specifika pedagogického výzkumu 

V českých příručkách26 autoři vycházejí z definice amerického vědce F. N. Kerlingera (1972: 

27): „Vědecký výzkum je systematické, kontrolované, empirické a kritické zkoumání 

hypotetických výroků o předpokládaných vztazích mezi přirozenými jevy.“ Pedagogický 

výzkum z takového vymezení vychází. Je ale zaměřený na edukační realitu27. Má za úkol 

systematicky popsat a objasňovat různé druhy edukační reality. Z toho vyplývá, že existuje 

více druhů a funkcí pedagogického výzkumu stejně jako více metod a přístupů. Provádí se 

v rámci vědeckých a jiných institucí, je to činnost organizovaná a institucionalizovaná. 

Vychází z lidské praxe a také do ní směřuje svými výsledky. (Průcha 1995: 8) Podléhá 

nebezpečí zkreslení subjektivitou badatele. Zároveň je založen na určité teorii. Má svou etiku. 

(Pelikán1998: 25) 

 

Pedagogický výzkum je však stále termín velmi obecný. Konkrétní výzkum je vždy velmi 

specifický a má svou jasně vymezenou funkci. Podle různých kritérií lze stanovit několik 

druhů pedagogického výzkumu. V této práci popíšu jen ty druhy a jejich metody, které budu 

využívat ve svém výzkumu. 

 

3.2 Empirický výzkum 

Empirický výzkum je založen na zkoumání konkrétních jevů pomocí přímého nebo 

nepřímého pozorování. Dospívá ke konkrétním zjištěním na základě kvantitativní nebo 

kvalitativní analýzy získaných dat. (Průcha 1995: 14) K jejich získání používá řadu metod28.  

Postoje k jazyku lze zkoumat různými způsoby, přičemž každý z nich má své výhody 

i nedostatky.  

                                                 
26 Např. P. Gavora, Úvod do pedagogického výzkumu, J. Pelikán, Základy empirického výzkumu pedagogických 
jevů nebo J. Průcha, Pedagogický výzkum. Uvedení do teorie a praxe. 
27 Edukační realita je „jakákoli skutečnost (situace, prostředí), v níž probíhají určité edukační procesy nebo v níž 
existují (fungují) určité edukační konstrukty“. (Průcha 1995: 9)  
Edukační procesy jsou „všechny takové činnosti lidí, při nichž dochází k učení na straně nějakého subjektu, 
jemuž je exponován nějakým jiným subjektem nebo technickým zařízením určitý komplex informací“. (tamtéž) 
Edukační konstrukty „chápeme jako všechny teorie, modely, plány, scénáře, předpisy a jiné teoretické výtvory, 
které nějakým způsobem popisují, objasňují, určují či jinak záměrně ovlivňují reálné edukační procesy“. 
(tamtéž) 
28 Klasifikace metod a technik empirického výzkumu mohou být rozdílné kvůli určení těchto pojmů. Vycházím 
z obecného odlišení, které nabízí Průcha i Pelikán, tedy že metoda je pojem obecnější a technika je konkrétní, 
přesně stanovený nástroj empirického výzkumu. 
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3.2.1 Přímá metoda 

První z nich je přímá metoda. Je využívána nejčastěji, její pomocí lze postoje mluvčích 

zjišťovat z dotazníků nebo strukturovaných rozhovorů.  

 

Přímá metoda výzkumu je nejčastěji využívána v oblasti jazykového vzdělávání, včetně 

vyučování druhého jazyka. Používá se ke zjištění postojů jak žáků, tak učitelů. Hraje 

významnou roli i ve výzkumu minoritních jazyků a v oboru jazykového plánování. (Garrett 

2010: 159) 

 

Dotazník je nejfrekventovanější technikou. Lze jím hromadně získat velké množství dat. 

Dotazník obsahuje obecné a konkrétní instrukce a vlastní otázky. (Gavora 2000: 99) Dva 

základní typy otázek jsou otevřené a uzavřené. V uzavřených otázkách volí respondent 

z nabídnutých odpovědí, zatímco v otevřených otázkách má respondent u odpovědi volnost. 

Někdy je možné volit tzv. polouzavřené otázky, u kterých jedna z  možností nabízí 

respondentovi alternativu volné odpovědi. (Gavora 2000: 103–104) 

 

Specifickým typem otázek jsou škály. V první z nich respondenti neodpovídají na předložené 

otázky, ale vyznačují na určité stupnici míru souhlasu s daným výrokem.29 Dalším typem je 

sémantický diferenciál30, který má podobu škály vymezené dvěma protiklady, nejčastěji 

dvěma antonymy. Respondent na ní vyjádří postoje k posuzovanému jevu. (Průcha 1995:   

46–48) 

 

Interview31 umožňuje zachytit nejen fakta, ale lze při něm sledovat i některé reakce 

respondenta a hlouběji proniknout do jeho motivů a postojů. (Gavora 2000: 110) Je postaveno 

na interpersonálním kontaktu. Výzkumník tak může podle reakcí usměrňovat další průběh 

interview. Jeho obsahem jsou otázky a odpovědi, jejichž typy jsou podobné jako v dotazníku. 

Pro získání co největšího množství dat je ale výhodnější klást otázky otevřené, které může 

v případě potřeby výzkumník přeformulovat nebo doplnit. Oproti dotazníku je v interview 

spíše možné získat bezprostřední a dostatečné odpovědi. Vzorek respondentů je menší než 

u dotazníkového šetření, ale zmapování daného problému bude hlubší. (Gavora 2000: 111)  

 

                                                 
29 Tento typ se nazývá Lickertova škála. 
30 Druhý typ je také známý jako Osgoodova škála. 
31 Gavora upozorňuje na rozdíl mezi interview a rozhovorem. Interview je podle něj pojem obecnější. 
(2000: 110) 
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Druhy interview jsou: strukturované, polostrukturované a nestrukturované. Ve 

strukturovaném interview jsou otázky a alternativy odpovědí předem určeny. Tento druh se 

podobá dotazníku v ústní podobě.  Naopak nestrukturované interview umožňuje volnost 

odpovědí. Často přináší neočekávané informace, na které může badatel reagovat dalšími 

otázkami. Tento druh se však nejsložitěji vyhodnocuje. Třetí možností je polostrukturované 

interview, ve kterém respondenti odpovídají na předem určené otázky, které se ale podle 

situace může badatel snažit dále rozvíjet. (Gavora 2000: 111–113) 

 

Je důležité správně zvolit prostředí, ve kterém bude interview probíhat, zvážit technické 

možnosti záznamu a zpracování dat. (Průcha 1995: 54) 

 

3.2.2 Nepřímá metoda 

Při zkoumání postojů k jazyku je v rámci nepřímé metody ve výzkumech používána 

především technika spojitých masek a její modifikovaná varianta. Obě mají odstranit některé 

nevýhody výše zmíněných metod. Badatel spíše zjistí osobní postoje k daným jevům. 

Odpovědi v dotazníku nebo rozhovoru mohou být zkreslené, mluvčí totiž odpovídá tak, jak si 

myslí, že se od něj očekává. Mezi další výhody patří, že tato technika byla využita již ve 

velkém množství výzkumů v různých jazykových společenstvích i v různých kulturách, jejich 

výsledky lze tak mezi sebou porovnávat. (Garrett 2010: 57) 

 

Technika spojitých masek spočívá v tom, že respondenti poslouchají audio nahrávku 

namluvenou jedním mluvčím, který čte stejný text několikrát, přičemž se každé čtení liší 

v jednom aspektu, např. je text v jiném jazyce nebo se liší přízvukem atp. Mluvčí má pokaždé 

jinou „masku“. Respondentům je však řečeno, že poslouchají vždy jiného mluvčího. Po 

každém čtení mají respondenti čas na to, aby vyplnili dotazník, ve kterém nejčastěji 

odpovídají na otázky typu škál. Respondenti jsou si vědomi, že určitým způsobem hodnotí 

mluvčí, tedy uvádějí své postoje, nevědí však, co přesně hodnotí. (tamtéž: 41) 

 

Modifikovaná varianta32 se liší tím, že nahrávku skutečně namluví různí mluvčí. Umožňuje 

zkoumat další oblasti, např. hodnocení rozdílných variet jednoho jazyka, hodnocení rychlosti 

řeči, regionální přízvuky nebo i rozdíly mezi muži a ženami. (Garrett 2010: 63) 

 

                                                 
32 Originální termín je verbal guise technique nebo modified matched-guise technique. 
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Tato technika se začala se používat při výzkumech v bilingvních společenstvích, později se 

rozšířila na výzkum variet i konkrétního řečového chování. Je využívána při zkoumání 

standardních a nestandardních variant, v anglickojazyčném prostředí je zaměřená často na 

přízvuk a jeho odchylky od standardní podoby. (Chromý 2009: 257) 

 

3.2.2.1 Kritika techniky spojitých masek 

Technice jako takové však bylo i mnohé vytýkáno. Podle Bradaca a kol. (2001) byly 

Lambertovy výzkumy ateoretické, tedy řešily konkrétní praktické problémy ve společnosti, 

ale nevystavěly ucelenou teorii. Také nerespektovaly možné rozdíly mezi jazyky 

u bilingvního mluvčího. Podle Bradaca výzkumy nereflektovaly reálnou komunikaci, byly 

akontextuální a probíhaly v experimentálním prostředí. Respondenti si byli vědomi, že 

hodnotí, i když přesně nevěděli co. Garrett (2010: 57) zdůrazňuje i to, že v experimentálním 

prostředí (např. při opakovaném poslechu) se uměle zvyšuje významnost jevů, které by 

v reálné komunikaci takovou váhu neměly, a také že si při interpretaci dat nemůžeme být jisti, 

zda pro respondenty určitá maska reprezentovala právě tu oblast, kterou předpokládali 

badatelé. Objevují se také námitky k použitým nahrávkám a jejich obsahu, především k jeho 

neutralitě. (Garrett 2010: 59) 

 

Je mnoho faktorů, které mohou výzkum, který používá tuto techniku, zkreslit. Badatel musí 

mít tyto nedostatky na paměti. 
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4. Výzkum 

V následující části představím výzkum. Ten bude probíhat ve dvou fázích. V první fázi 

použiji vlastní modifikaci techniky spojitých masek a druhá fáze bude mít formu interview. 

Na základě literatury zmapované v první a druhé kapitole stanovím hypotézy. V dalších 

kapitolách se budu věnovat výsledkům obou částí výzkumu a budu je srovnávat. Nakonec 

stavím závěry.  

 

4.1 Modifikace techniky spojitých masek 

Ve třetí kapitole jsem představila techniku spojitých masek, její základní i modifikovanou 

podobu a zároveň její výhody a nevýhody. Pro svůj výzkum jsem zvolila tuto techniku, 

protože je výhodná pro zjištění rozdílných postojů k varietám jazyka. Respondenti určitým 

způsobem hodnotili mluvčího, nebyli si však vědomi, že hodnotí jazykovou varietu, kterou 

mluví. Samotné výsledky jedné varianty dotazníku by mohly být zkreslené, uvedené postoje 

by nemusely odpovídat reálným postojům respondentům. Srovnáním výsledků hodnocení 

dvou mluvčích (masek) jsem získala statisticky významný výsledek. 

 

Úprava techniky spočívala v tom, že jsem masky převedla do psané podoby. Technicky byl 

průběh výzkumu jednodušší a bylo možné rozdat obě varianty v jedné třídě najednou. 

Vyhnula jsem se tím zkreslení prospěchovými rozdíly mezi třídami. 

 

4.2 Hypotézy 

Na základě uvedené literatury jsem zformulovala tyto hypotézy: 

� Postoje ke spisovné a obecné češtině jsou rozdílné. 

� Spisovná varieta je spojována s vyšší vzdělaností a s určitou společenskou prestiží. 

� Obecná čeština je spojována s pozitivnějším hodnocením osobních charakteristik jako 

veselost, dobrosrdečnost a přátelskost.  

� Obecná čeština je přisuzována mluvčím z Čech. 

 

4.3 Průběh výzkumu 

4.3.1 Účastníci výzkumu 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 303 respondentů. Jednalo se o žáky druhého 

stupně ze dvou základních škol. Obě školy byly pražské. Jedna na předměstí Prahy (Praha 9, 

Horní Počernice) a druhá v městské zástavbě (Praha 4, Nusle). Výzkum proběhl celkem v 14 

třídách. Z toho na Praze 9 jsem dotazníky rozdala v 9 třídách, ve 3 šestých třídách a ve 
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2 sedmých, osmých a devátých třídách. Na Praze 4 jsem dotazníky rozdala v 5 třídách, 

v 1 šesté třídě, 2 sedmých třídách a v 1 osmé a deváté třídě. 

 

Celkem 7 dotazníků jsem vyřadila, 3 respondenti nevyplnili hlavičku. Zbývající dotazníky 

nebyly vyplněné nebo bylo zaškrtnutých více odpovědí najednou. Pracovala jsem tedy s 296 

dotazníky. 

 

Věkové rozmezí mezi žáky bylo 11 až 16 let. (Věkový průměr byl 14, 7 let.) Celkem se 

výzkumu zúčastnilo 142 chlapců a 154 dívek. 

 

V každé třídě část respondentů hodnotila spisovnou masku a druhá část nespisovnou. 

Spisovnou masku hodnotilo celkem 158 žáků a nespisovnou 138 žáků. Vznikly dva početně 

neshodné soubory, protože ve větší části vyřazených dotazníků se jednalo o nespisovnou 

masku a při rozdávání dotazníků ve třídách jsem žákům rozdala nejednotné počty 

dotazníkových variant. S tímto problémem jsem se při zpracovávání výsledků vyrovnala 

přepočítáním na relativní čísla. 

 

V druhé fázi výzkumu, po vyhodnocení dotazníků, jsem provedla interview. Celkem se ho 

zúčastnilo 24 žáků z obou škol. Z Prahy 9 bylo 11 respondentů, 8 dívek a 3 chlapci ze 

sedmých až devátých tříd. Na Praze 4 jsem dělala interview se 13 žáky, se 7 dívkami a 6 

chlapci ze šestých a sedmých tříd. 

 

4.3.2 Metoda výzkumu  

V přípravné fázi výzkumu jsem sestavovala dotazník a připravovala otázky pro interview.  

 

4.3.2.1 Dotazníky 

V dotazníku jsem nejprve sestavila zadávaný text (viz Přílohy). Jednalo se o krátkou výpověď 

podezřelého z loupežného přepadení dodávky s penězi. Text měl podobu vyprávění v první 

osobě. Tuto podobu jsem zvolila proto, že celý dotazník měl charakter úlohy o porozumění 

textu. Zároveň jsem volila text, který by mohl být pro žáky zajímavý a upoutal jejich 

pozornost. Následně jsem text upravila do dvou variant (masek). Text se lišil pouze 

v hláskoslovných a tvaroslovných variantách. Vzhledem k tomu, že šlo o psaný projev, 
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výslovnostní varianty jsem nerozlišila. Při rozlišování jednotlivých variant jsem postupovala 

podle příruček s kodifikační platností33.  

 

Hláskoslovné varianty  

 SČ OČ 

-é-/-ý- loupežnému přepadení loupežnýmu přepadení 

 půl dvanácté půl dvanáctý 

 své svý 

-ý-/-ej se svými se svejma 

 vyvrknutý kotník vyvrknutej kotník 

 promáčklý blatník promáčklej blatník 

0-/v- olej volej 

 oni voni 

 okolo vokolo 

-í-/-i- zatímco zatimco 

 paní pani 

-y/-a tedy teda 

 

Tvaroslovné varianty 

-ými/-ýma se svými se svejma 

-y/-ama s kamarády s kamarádama 

 se strážníky se strážníkama 

-i/-a s penězi s penězma 

-ami/-ama Pod Lípami Pod Lípama 

-l/-0 nasedl jsem nased jsem 

 řekl jsem řek jsem 

 nemohl jsem nemoh jsem 

-í/-0 neznají neznaj 

bych/bysem bych bysem 

                                                 
33Postupovala jsem především podle Slovníku spisovné češtiny, Příruční mluvnice češtiny a Mluvnice češtiny. 
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-í/-ý kteří který 

 

Otázky byly pro obě masky shodné. Respondenti odpovídali na 9 otázek, přičemž ke dvěma 

z nich jsem ve vyhodnocování nepřihlížela. Jednalo se o dvě otázky (druhou a sedmou) na 

porozumění textu. 

 

V první uzavřené otázce měli respondenti podle vlastního názoru určit, zda je mluvčí vinný, či 

nevinný. Měli na výběr ze tří možností: vinný, nevinný nebo možnost „nedokážu to 

posoudit“. Třetí možnost jsem zařadila proto, aby žáci nevybírali odpověď náhodně, 

v případě, kdy by byli nuceni vybrat pouze ze dvou možností. 

 

V další otázce měli žáci za úkol vybrat z nabízených možností věk mluvčího. Měli na výběr 

ze sedmi možností, které byly zadány jako desetileté rozmezí mezi dvěma variantami „mladší 

než 15 let“ a „starší než 65 let“. 

 

Ve čtvrté otázce měli žáci posoudit vlastnosti mluvčího (upřímnost, veselost, přátelskost, 

spolehlivost, dobrosrdečnost, vzdělanost, majetnost, pracovitost a inteligence). Každou 

vlastnost byla hodnocena na pětistupňové škále. V zadání otázky bylo určené, že první stupeň 

znamená nejnižší míru vlastnosti a pátý stupeň nejvyšší. Hodnocené vlastnosti jsem vybírala 

na základě studia uvedených výzkumů (viz 2. kapitola).   

 

V následující otázce žáci vybírali z nabízených možností, jaké má mluvčí nejvyšší dosažené 

vzdělání. Měli čtyři možnosti: základní školu, střední školu, střední školu bez maturity („je 

vyučen“) a vysokou školu. Tuto otázku do jisté míry doplňovala šestá otázka, ve které žáci 

měli za úkol vybrat z 12 možností, jaké má mluvčí zaměstnání. Mezi možnostmi byla 

i varianta „jiné“. 

 

Ve dvou posledních otázkách respondenti určovali, z jakého regionu mluvčí je (z Čech, 

z Moravy nebo ze Slezska) a z jakého sídla pochází (z velkého města, malého města nebo 

z vesnice). 

 

Zadání dotazníků probíhalo ve vyučovacích hodinách. Nejčastěji šlo o hodiny českého jazyka. 

V hodině jsem se představila jako studentka filozofické fakulty oboru český jazyka 

a literatura. Poprosila jsem žáky o vyplnění dotazníku k bakalářské práci. Dostali instrukce, že 
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mají napsat svůj věk a pohlaví. Poté jsem přečetla krátké zadání: „Nedaleko vesnice Fryšava 

byla v noci přepadena dodávka s penězi. Na základě výpovědi zhodnoťte jednoho 

z podezřelých, Tomáše Pospíšila.“ Respondenti byli upozorněni na to, že se nejedná o test a 

že nejsou správné a špatné odpovědi. Měli možnost se zeptat v případě, že nebudou rozumět 

otázce nebo jejímu zadání. Byli ujištěni o zachování anonymity. Poté jsem rozdala najednou 

obě varianty dotazníku. Na jeho vyplnění nebyl omezený čas. Průměrně celé zadání a 

vyplnění dotazníku trvalo 10 až 15 minut.  

Všechny dotazníky jsem očíslovala a výsledky uvedla do tabulky v programu Microsoft 

Office Excel.  

4.3.2.2 Interview 

Interview probíhala po jednom až dvou týdnech po zadání dotazníků na školách. Žáci ze tříd 

náhodně vybrali vyučující nebo já. V několika případech v šestých a sedmých třídách jsem 

mluvila se dvěma žáky najednou. Tato forma se u mladších žáků osvědčila, protože se 

navzájem doplnili, nestyděli se a více hovořili na daná témata. Žáci byli vyzváni k rozhovoru 

buď v době vyučování, o velké přestávce nebo v době třídnické hodiny. Žáci byli po souhlasu 

nahráváni na diktafon. 

 

Interview mělo formu polostrukturovaného rozhovoru. Většina otázek byla pro všechna 

interview stejná, podle reakcí respondentů jsem je v některých případech doplňovala dalšími 

otázkami nebo jsem je upřesňovala. Případně jsem některé vynechala, pokud respondent 

nechtěl odpovídat nebo nevěděl odpověď. 

 

Interview bylo rozděleno na dvě části. V první z nich jsem se zaměřila na interpretaci 

odpovědí na otázky v dotaznících. Druhá část se týkala spisovné češtiny. 

 

Ptala jsem se na tyto otázky: 

� Co pro tebe bylo těžké? 

� Podle čeho jsi určil/a, zda je vinný, nebo nevinný, jeho věk, vlastnosti, vzdělání, 

zaměstnání, odkud pocházel a zda byl z velkého města, malého města, nebo z vesnice? 

� Vzpomínáš si na to, jak mluvil? Jak jsi to hodnotil? Ovlivnilo tě to při rozhodování? 

� Uměl/a bys popsat, jak sám/sama mluvíš? Kde a s kým? 

� Je něco, co bys nikdy neřekl/a nebo co ti vadí, když to říkají ostatní? 

� Co je to, podle tebe, spisovná čeština? 
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� Kde se s ní setkáváš? 

� Jaký je rozdíl od nespisovné češtiny? 

� Proč se, podle tebe, ve škole učí spisovná čeština? 

 

Rozhovory jsou ve formátu mp3 dostupné na CD, které je uloženo ve škole.  

 

V dotaznících a v interview jsem zmapovala po vzoru Bayerové-Nerlichové (2004) tři složky 

postojů: kognitivní komponent (otázky v interview týkající se spisovné češtiny), evaluativní 

komponent (především přisuzování vlastností, vzdělání, zaměstnání, původu) a konativní 

komponent (otázky, zda je mluvčí vinný, nebo nevinný; otázky v interview). 

 

4.3.3 Výsledky výzkumu  

V této podkapitole postupně představím výsledky obou fází výzkumu. Nejprve analyzuji data 

získaná z jednotlivých otázek v dotazníkovém šetření. Poté kvalitativně popíšu data získaná 

z interview. 

 

4.3.3.1 Dotazníky 

V první otázce měli respondenti rozhodnout o tom, zda je mluvčí vinný nebo ne. Ve spisovné 

variantě dotazníku (Maska SČ) odpovědělo 30 respondentů (19 %), že je mluvčí vinný, 82 

respondentů (52 %), že je nevinný a 40 z nich (25 %) nedokázalo rozhodnout. 6 respondentů 

(4 %) na otázku neodpovědělo. V nespisovné variantě (maska OČ) 32 respondentů (23 %) 

pokládalo mluvčí za vinného, 60 (43 %) za nevinného a 44 z nich (32 %) to nedokázalo 

posoudit. Dva respondenti (1 %) nevybrali žádnou možnost. 

 

Otázka 1: výsledky 

 Maska SČ Maska OČ 

vinný 19 % 23 % 

nevinný 52 % 43 % 

nedokážu to posoudit 25 % 32 % 

žádná odpověď 4 % 1 % 

 

Na otázku věku odpovídali respondenti takto:  Mluvčímu se spisovnou maskou 48 

respondentů (30 %) přisoudilo věk mezi 15 a 25 lety, 90 (57 %) 26 až 36 let, 18 žáků (11 %) 

36 až 45 let a pouze jeden (1 %) respondent určil věk 56 až 65 let. Jeden respondent na otázku 
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neodpověděl. Zbylé možnosti (mladší než 15 let, 46–55 let a starší než 65 let) nikdo 

z respondentů nevybral. U mluvčího s druhou maskou jeden žák určil, že je mladší než 15 let, 

56 z nich (41 %) určilo, že je mu 15 až 25 let, 61 (44 %) 26 až 35 let a 18 respondentů (13 %) 

se rozhodlo pro věk 36 až 45 let. Možnost 46 až 55 let a starší než 65 let zaškrtl jen jeden 

respondent. Zbylé možnosti opět nikdo ze žáků nevybral. 

 

Otázka 3: výsledky 

 Maska SČ Maska OČ 

mladší než 15 let 0 % 1 % 

15–25 let 30 % 41 % 

26– 35 let 57 % 44 % 

36–45 let 11 % 13 % 

46–55 let 0 % 1 % 

56–65 let 1 % 0 % 

starší než 65 let 0 % 1 % 

žádná odpověď 1 % 0 % 

 

V další otázce respondenti určovali vlastnosti mluvčího.34 Jako první hodnotili jeho 

upřímnost. V obou případech byl nejvíce zastoupen třetí (střední stupeň). Ve spisovné masce 

ho zvolilo 32 % respondentů a v nespisovné 41 %. Vyhodnocení otázky je zobrazeno v grafu 

č. 1 a 2.35 

 

Graf 1        Graf 2 

 

Na třetím grafu je vidět pravidelné rozložení odpovědí vedle sebe.  

 

                                                 
34 V histogramech je četnost odpovědí převedena na relativní čísla (procenta). 
35 Ve všech histogramech je v třídě 0 zobrazeno, kolik respondentů na otázku neodpovědělo.   
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Rozdělení četností – upřímnost
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Přátelskost – Maska SČ
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Další hodnocenou vlastností byla veselost (grafy 4 a 5). V obou dotazníkových variantách se 

žáci nejčastěji rozhodli pro druhý stupeň na škále. Ve spisovné variantě tak učinilo 37 % 

a v nespisovné variantě 30 % respondentů. 

 

Graf 4 Graf 5 

 

Jako třetí vlastnost hodnotili respondenti přátelskost mluvčího. Ve spisovné masce 34 % 

respondentů zvolilo čtvrtý stupeň škály. V nespisovné masce byl mluvčí celkově hodnocen 

jako méně přátelský, nejvíce žáků se rozhodlo pro střední stupeň (33 %). (Viz grafy 6 a 7.) 

 

Spolehlivost žáci hodnotili takto: v obou maskách byl nejpočetněji zastoupen třetí škálový 

stupeň. Spisovná maska však byla hodnocena celkově kladněji. (Viz grafy 8 a 9.)  

  Graf 6                                                                   Graf 7 
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Graf 8                                                                        Graf 9  

  

Pátá vlastnost, dobrosrdečnost, byla žáky hodnocena ve spisovné masce celkově pozitivněji. 

Nejvíce respondentů (40 %) zaškrtlo třetí stupeň. V nespisovné masce 38 % respondentů 

zvolilo druhý škálový stupeň. (Viz grafy 10 a 11.)   

 

Graf 10                                                                        Graf 11 

 

 

Další hodnocenou vlastností byla vzdělanost. Ve spisovné variantě dotazníku žáci nejčastěji 

zvolili třetí stupeň, rozhodlo se pro něj 37 % respondentů. V druhé variantě nejvyšší počet 

(38 %) respondentů zvolilo druhý stupeň škály. (Výsledky zobrazují grafy 12 a 13.) U této 

vlastnosti se projevil nejvýraznější rozdíl v hodnocení. Rozdíl výsledků u obou masek 

mluvčího je vidět v grafu 14. 

 
 
Graf 12 Graf 13 
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Graf 14 
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Majetnost respondenti hodnotili následovně: mluvčí byl s oběma maskami hodnocen podobně, 

v obou případech se žáci rozhodli nejčastěji pro třetí stupeň. Ve spisovné variantě tak učinilo 

39 % žáků a v nespisovné variantě 41 %. U této otázky velký počet žáků (celkem 11 %) neuvedl 

žádnou odpověď. Pravděpodobně to bylo způsobeno tím, že respondenti nevěděli, co je to 

majetnost. V několika třídách žáci žádali vysvětlení, co toto slovo znamená. Výsledky znázorňují 

graf 15 a graf 16. 

 

Graf 15                                                                          Graf 16 
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Jako osmou vlastnost žáci hodnotili pracovitost mluvčího. Obě masky byly opět hodnoceny 

podobně. Nejvíce respondentů zvolilo třetí stupeň na škále. Ve spisovné variantě to bylo 32 % 

žáků a v nespisovné 33 % žáků. (Viz grafy 17 a 18.) 

 

Graf 17                                                                        Graf 18 

 

Poslední hodnocenou vlastností byla inteligence. Výsledky ukázaly, že mluvčího se spisovnou 

maskou hodnotili respondenti jako celkově inteligentnějšího. Nejvíce žáků (35 %) zvolilo čtvrtý 

škálový stupeň. U druhé masky se nejvíce žáků (32 %) rozhodlo pro druhý stupeň. Výsledky 

zobrazují grafy 19 a 20. 

 

Graf 19                                                                       Graf 20 

 

Průměrně hodnotili respondenti vlastnosti mluvčího takto:36  

 upřímnost veselost přátelskost spolehlivost dobrosrdeč. 

Maska SČ 
3,26 2,38 3,43 2,73 2,82 

Maska OČ 
2,95 2,43 3,01 2,39 2,43 

 

 

                                                 
36

 Hodnoty průměrů jsou zaokrouhlené na dvě desetinná místa. 
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 vzdělanost majetnost pracovitost inteligence 

Maska SČ 
3,12 2,78 3,06 3,42 

Maska OČ 
2,46 2,56 2,93 2,71 

 

Pro obě varianty dotazníku jsem u této otázky spočítala rozptyl, směrodatnou odchylku a variační 

koeficient. 

 

Maska SČ37 

rozptyl 1,45 1,11 1,33 1,44 1,24 1,19 1,16 1,34 1,21 

SO 1,20 1,05 1,15 1,20 1,11 1,09 1,08 1,16 1,10 

VK 37 % 44 % 34 % 44 % 40 % 35 % 39 % 38 % 32 % 

 

Maska OČ38 

rozptyl 2,29 2,15 2,56 2,01 2,06 2,16 2,22 2,56 2,27 

SO 1,51 1,47 1,60 1,42 1,44 1,47 1,49 1,60 1,51 

VK 51 % 60 % 53 % 59 % 59 % 60 % 58 % 54 % 56 % 

 

Pátá a šestá otázka se týkaly vzdělání a zaměstnání mluvčího. Mluvčího se spisovnou maskou 

ohodnotilo 7 respondentů (4 %) jako někoho se základním vzděláním, 36 z nich (23 %) řeklo, že 

je vyučený a nejvíce žáků ho ohodnotilo jako středoškolsky vzdělaného (81, tj. 51 %). Vysokou 

školu měl mluvčí podle 34 žáků (22 %). Žáci, kteří vyplňovali druhou variantu dotazníku, 

rozhodli takto: 26 z nich (19 %) mu přisoudilo základní vzdělání, 44 (32 %) řeklo, že je vyučený, 

51 (37 %) se rozhodlo, že je středoškolsky vzdělaný a 15 (11 %) se rozhodlo pro vysokoškolské 

vzdělání. 2 respondenti tuto otázku nevyplnili.  

 

Otázka 5: výsledky 

 Maska SČ Maska OČ 

ŽŠ 4 % 19 % 

vyučen 23 % 32 % 

SŠ 51 % 37 % 

VŠ 22 % 11 % 

                                                 
37

 Rozptyl a směrodatná odchylka jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 
38

 Rozptyl a směrodatná odchylka jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 
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žádná odpověď 0 % 1 % 

 

Odpovědi na tuto otázku se lišily velmi pravidelně. Provedla jsem proto statistický test chí-

kvadrát a určila Pearsonův korelační koeficient. Pro tyto výpočty byly vypuštěny četnosti 

nevyplněných odpovědí. Nulová hypotéza byla vyvrácena. S 5% rizikem bylo prokázáno, že 

hodnocení vzdělání mluvčího se spisovnou a s obecnou maskou se závisle liší. Síla závislosti je 

27,7 %. Jde tedy o slabou závislost mezi proměnnými.  

 

Výsledky další otázky na zaměstnání mluvčího uvedu pro přehlednost rovnou v tabulce. 

Odpovědi byly totiž značně roztříštěné, což bylo dáno větším počtem možností. 

 

Otázka 6: výsledky 

 Maska SČ  Maska OČ  

 četnost odpovědí odpovědi 

v procentech 

četnost odpovědí odpovědi 

v procentech 

lékař 7 4 % 3 2 % 

prodavač 11 7 % 20 14 % 

učitel 7 4 % 2 1 % 

úředník 12 8 % 6 4 % 

zahradník 2 1 % 8 6 % 

student 41 26 % 28 20 % 

řemeslník 23 15 % 42 30 % 

právník 10 6 % 3 2 % 

novinář 7 4 % 2 1 % 

bezdomovec 0 0 % 2 1 % 

důchodce 0 0 % 0 0 % 

jiné 37 23 % 18 13 % 

žádná odpověď 1 1 % 4 3 % 
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Porovnání určení zaměstnání 
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Graf 21 znázorňuje porovnání hodnocení mluvčího v obou maskách.  

 

 

Graf 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na otázku, z jaké části republiky mluvčí pochází, odpovědělo ve spisovné variantě 95 žáků 

(60 %), že z Čech, 59 žáků (37 %) se rozhodlo pro Moravu a 2 (1 %) pro Slezsko. 2 žáci na 

otázku neodpověděli. Mluvčí s obecně českou maskou byl 66 respondenty (48 %) považován za 

Čecha, 48 (35 %) za Moravana a 22 žáky (16 %) za Slezana. 2 žáci opět na otázku neodpověděli. 

 

Otázka 8: výsledky 

 Maska SČ Maska OČ 

Čechy 60 % 48 % 

Morava 37 % 35 % 

Slezsko 1 % 16 % 

žádná odpověď 1 % 1 % 

 

Statisticky jsem otestovala závislost proměnných i v této otázce. Následně jsem určila Pearsonův 

korelační koeficient. Pro účely výpočtu byly vypuštěny četnosti nevyplněných odpovědí. S 5% 

rizikem bylo prokázáno, že určení regionu mluvčího se liší závisle na masce mluvčího. Síla 

závislosti je 26,3 %. Závislost byla prokázána, i když jako slabá, i v tomto případě.   
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V poslední otázce respondenti u mluvčího se spisovnou maskou určili, že podle 34 z nich (22 %) 

je z velkého města, podle 81 žáků (51 %) je z malého města a podle 41 (26 %) pochází z vesnice. 

Na tuto otázku neodpověděli 2 respondenti. Podle 23 žáků (17 %) je mluvčí s druhou maskou 

z velkého města, 70 žáků (51 %) se rozhodlo pro malé město a 43 (31 %) pro vesnici. Stejně jako 

v předchozím případě 2 respondenti neodpověděli. 

 

Otázka 9: výsledky 

 Maska SČ Maska OČ 

velké město 22 % 17 % 

malé město 51 % 51 % 

vesnice 26 % 31 % 

žádná odpověď 1 % 1 % 

 

4.3.3.2 Interview  

Každý rozhovor jsem začala tím, že jsem se respondenta zeptala, zda si dotazník pamatuje. Pokud 

bylo potřeba, stručně jsem shrnula zadaný text a otázky k němu. První otázka zněla, zda bylo 

v dotazníku pro respondenta něco těžkého. Žáci odpovídali, že měli problém s otázkou na 

porozumění textu, ve které měli určit časovou souslednost událostí. Také uváděli, že měli 

problémy s tím, podle čeho určit své odpovědi, především na první otázku, zda byl mluvčí vinný 

nebo nevinný. 

 

Posléze jsem se ptala, na základě čeho nakonec zvolili odpověď. Nejčastěji odpovídali, že podle 

textu, snažili se odhadnout vlastnosti a dané charakteristiky mluvčího na základě jeho chování. 

Pokud respondent vyplňoval dotazník, ve kterém měl mluvčí obecně českou masku, uvedl, že po 

něj bylo důležité i to, jak mluvil. Respondenti, kteří měli spisovnou variantu dotazníku, si často 

nebyli schopni vybavit, jak mluvčí hovořil, a uvedli, že své odpovědi nezakládali na způsobu 

vyjadřování. Někteří posléze dodali, že mluvil slušně, že se snažil nebo že se choval slušně. 

Mluvčí, který mluvil obecnou češtinou, byl podle respondentů méně vzdělaný a méně 

inteligentní. Na základě toho pak určovali i jeho povolání.  
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Několik starších respondentů uvedlo, že podle jazyka se rozhodovali i v otázce na region, ze 

kterého mluvčí pochází. Mladší respondenti nevěděli, podle čeho to měli rozhodnout. V poslední 

otázce (z jakého sídla mluvčí pochází) jazykové kritérium nebylo pro respondenty vůbec důležité. 

Rozhodovali se podle zadaného textu. 

 

Dále jsem žáky vyzvala, aby zkusili popsat, jak oni sami mluví. Několik mladších žáků nevědělo, 

jak odpovědět. Většina z respondentů ale uvedla, že nespisovně. Projevilo se také, že spisovnost 

a nespisovnost nevnímají jako opozici, ale spíše jako určitou škálu, na které se pohybují podle 

situačního kontextu. Dva respondenti svou běžnou mluvu popsali jako hovorovou. Tento pojem 

se v interview objevoval častěji. Zdá se, že žáci jsou s ním ze školní výuky seznámeni, nevědí 

však přesně jeho vymezení. 

 

Spisovně respondenti mluví především ve škole v hodinách češtiny nebo ve společnosti. 

Nespisovně pak s kamarády. Někteří z nich odlišovali míru nespisovnosti své mluvy doma a mezi 

kamarády. Dva respondenti uvedli, že mluví spisovně, když si dělají z někoho legraci, jeden žák 

řekl, že naopak mluví záměrně nespisovně v situacích, kdy je od něj očekávána spisovná mluva. 

 

Na otázku, co je podle nich spisovná čeština a jak by ji popsali, odpovídali respondenti 

následovně: spisovná čeština jsou určitá pravidla, podle kterých se mluví, to jak se má správně 

mluvit česky, psaný jazyk, správně napsaná slova, není to upravené tak, jak se to říká, čeština 

v hodinách českého jazyka nebo na úřadech, to že se to říká slušně, nejsou to sprostá slova, starší 

slova, staročeština nebo to, jak mluví většina dospělých. Žáci také uváděli příklady jako „čus“ 

a „dobrý den“, „dobrej den“ a „dobrý den“ nebo „okno“ a „vokno“. V jejich odpovědích se 

projevila výrazně opozice mluvenost a psanost a také spojování se slušností chování. Určitou roli 

podle respondentů hrál i věk mluvčích. 

 

Spisovná čeština je podle žáků spojována se školním a pracovním prostředím, vyšší společností, 

politiky a médii. Tři žáci uvedli, že doma také mluví spisovně nebo je po nich v určitých 

situacích spisovná čeština vyžadována i v domácím prostředí. Jeden respondent uvedl, že 

spisovná čeština je v knížkách. Jedna žákyně uvedla, že se setkává se spisovnou češtinou např. 

v muzeu. 
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Při popisování rozdílů mezi spisovnou a nespisovnou češtinou často respondenti uváděli příklady, 

které si pamatovali ze zadaného textu v dotazníku. Opět se projevilo vnímání rozdílu mezi 

mluveným a psaným jazykem. Respondenti uváděli, že nespisovná čeština je zkracování, změna 

koncovek nebo že si tím pomáháme, abychom lépe vyslovovaly. Někdy je rozdíl velmi výrazný, 

zejména pokud mluvčí používají sprostá slova, jindy naopak téměř žádný rozdíl mezi oběma 

varietami nemusí být. Nespisovná čeština je podle dvou žáků častější. Jeden respondent uvedl, že 

spisovné češtině rozumějí všichni. 

 

Respondentům vadí, když někdo často opakuje slova, používá „vycpávková“ slova, když někdo 

mluví sprostě nebo slovo „páč“. Jedna respondentka uvedla, že jí vadí koncovky -ej a špatné 

používání koncovek přivlastňovacích tvarů adjektiv. 

 

Na poslední otázku, proč se podle nich učí ve škole spisovná čeština, všichni žáci uvedli, že to je 

určitým způsobem důležité. Spisovnou češtinu využijí při přijímacích a dalších zkouškách ve 

škole, při hledání práce nebo na úřadech.  Podle respondentů je spisovná čeština důležitá proto, 

aby si o nich ostatní lidé nemysleli, že jsou nevzdělaní a hloupí. Jeden respondent uvedl, že je to 

důležité proto, aby z něj byl slušný člověk. Jiný respondent uvedl, že kdyby chtěl být 

prezidentem, tak je důležité, aby mluvil spisovně, aby mohl být příkladem ostatním. Podobně jiní 

respondenti uvedli, že v povoláních jako učitel nebo právník je spisovná čeština nezbytná.  

 

Řečová praxe respondentů byla ve většině případů nespisovná. V té části interview, která se 

týkala spisovné češtiny, se několik žáků začalo opravovat a používat více spisovných variant.  

 

4.3.4 Interpretace výsledků 

Na otázku, zda je mluvčí vinný nebo ne nejvíce respondentů odpovědělo, že je nevinný. Přesto 

u mluvčího se spisovnou maskou bylo rozdělení četnosti odpovědi výraznější, a to téměř o 10 %. 

Naopak mluvčího s nespisovnou maskou označilo o 4 % víc jako vinného. Statisticky nejde 

o příliš významný rozdíl, ale lze zde pozorovat určitou tendenci v hodnocení respondentů. 

V interview tuto otázku respondenti popsali často jako nejobtížnější a velký počet respondentů 

zvolil třetí možnost, i proto může být výsledek málo patrný. 
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V otázce věku celkově hodnotili respondenti mluvčího jako mladšího. Statisticky jsem výsledky 

této otázky netestovala, protože nebyly zastoupeny všechny možnosti.  V interview žáci uváděli, 

že kritérium jazyka mluvčího pro ně nebylo v této otázce důležité. 

 

V určení vlastností se nejvýrazněji projevily rozdíly mezi maskami u vzdělanosti, inteligence, 

upřímnosti a dobrosrdečnosti. Mluvčí se spisovnou maskou byl podle očekávání hodnocen jako 

vzdělanější, inteligentnější a zároveň upřímnější. Dobrosrdečnost mluvčího byla respondenty 

naopak hodnocena proti očekávání pozitivněji u mluvčího se spisovnou maskou. Podobně byl 

mluvčí se spisovnou maskou hodnocen jako veselejší. 

 

Statistické ukazatele znázorňují, že u mluvčího s nespisovnou maskou je hodnocení jednotlivých 

vlastností výraznější, je více vzdálené od střední hodnoty. Takový výsledek by mohl ukazovat, že 

obecná varieta češtiny je hodnocena jako příznakovější.  

 

Podle očekávání byl v páté otázce na vzdělání mluvčího mluvčí se spisovnou maskou hodnocen 

jako vzdělanější. Tento výsledek byl statisticky otestován. Navíc se potvrdil v třetí otázce, kde 

respondenti ohodnotili pozitivněji vzdělanost mluvčího se spisovnou maskou. Znovu se tento 

výsledek potvrdil v interview. Jde proto o nejprůkaznější výsledek výzkumu. 

 

V otázce povolání mluvčího byl nejviditelnější rozdíl u možností „řemeslník“, „prodavač“ 

a „jiné“. Tento výsledek je v korelaci s předchozí otázkou na vzdělání. Tento předpoklad byl 

potvrzen i v interview. Výsledky jsem statisticky netestovala, protože se vyskytlo několik hodnot, 

které byly dominantní, ale zbylé odpovědi byly značně roztříštěné. 

 

Statistický test ukázal závislost proměnných regionu mluvčího a spisovné nebo obecné češtiny. 

Oproti očekávání ale nebyla obecná varieta čeština zařazena do Čech. Naopak vysoký počet 

respondentů (16 %) vybral možnost „ze Slezska“. Tento výsledek vysvětluji tím, že žáci umějí 

rozlišit spisovnou varietu od nářečních, nevědí však, jak nářečí v daných regionech vypadají. 
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Vzdělání mluvčího v závislosti na 

věku respondenta – Maska SČ
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V poslední otázce se neprojevil významný rozdíl. Pravděpodobně se tak stalo kvůli zkreslujícímu 

zadání ve vztahu k této otázce. Respondenti určovali velikost sídla, ze kterého mluvčí pochází, 

především na základě textu. 

 

V následujících grafech je znázorněna závislost věku a pohlaví respondentů a jejich odpovědí. 

Pro účely výpočtů ke kontingenčním grafům byly vypuštěny četnosti nevyplněných odpovědí.  

Četnosti jsou uvedené v relativních číslech. 

 

V grafech 22 a 23 je zobrazena závislost proměnných věku respondentů a vzdělání mluvčího. 

Jako nejvýraznější výsledek hodnotím, že nejstarších respondentů bylo sice málo, ale odpovídali 

pravidelně shodně s četněji zastoupenou odpovědí. Odpovědi mladších žáků jsou naopak 

rozptýlené u všech možností odpovědí. Ukázalo se tedy, že starší žáci mají jasnější představu 

o zkoumaných jevech.  

Graf 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 23 
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Region mluvčího v závislosti na věku 

respondenta – Maska SČ
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Závislost proměnných regionu mluvčího a věku respondentů zobrazují grafy 24 a 25. Nebyl 

prokázán velký rozdíl. Opět se zde ukazuje, že nejstarší respondenti odpovídají ve shodě 

s nejčetněji zastoupenými odpověďmi. 

 

Graf 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako další jsem hodnotila závislost proměnných na pohlaví respondentů. U mluvčího se 

spisovnou maskou se neprojevil rozdíl. U mluvčího s nespisovnou maskou více dívek zvolilo 

možnost „z Čech“ a naopak více chlapců možnost „ze Slezska“. (Viz grafy 26 a 27.) 
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Region mluvčího v závislosti na 
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Graf 26                   Graf 27 

V grafech 28 a 29 je vidět závislost proměnných zaměstnání mluvčího a pohlaví respondenta. 

Nejvýrazněji se projevuje, že dívky odpovídají ve shodě s nečetněji zastoupenými možnostmi 

odpovědí. 

 

Graf 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 29 
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Z výše uvedených výsledků je možné předpokládat, že respondenti mají odlišné postoje ke 

spisovné a obecné češtině. S jistotou lze říci, že dané variety jsou spojovány především se 

vzdělaností a inteligencí mluvčího. 

 

Také byla prokázána vzájemná závislost regionu mluvčího a variety jazyka, jakou používá. 

Výsledky však ukázaly obecnou češtinu jako typickou pro jiný region, než jsem předpokládala. 

 

Byla vyvrácena hypotéza, že obecná čeština je spojována s některými charakterovými 

vlastnostmi mluvčího jako např. veselost nebo dobrosrdečnost. Tento výsledek mohl být zkreslen 

situačním kontextem výpovědi mluvčího. 

 

Z druhé fáze výzkumu vyplývá potvrzení předchozího závěru a také to, že respondenti spojují 

opozici spisovnosti a nespisovnosti s opozicí psanosti a mluvenosti. Tento fakt mohl ovlivnit 

výsledky výzkumu. Výzkum by bylo možné v tomto ohledu rozvinout a ověřit rozdíly 

v hodnocení v závislosti na mluvenosti a psanosti projevu mluvčího.  

 

Interview také ukázala, že ne vždy byl pro respondenty jazyk hlavním faktorem, podle kterého se 

rozhodovali při vyplňování dotazníků.  

 

I když žáci v interview ve většině případů nemluvili spisovně, všichni uvedli, že spisovný jazyk 

určitým způsobem důležitý je. Postojově odlišné hodnocení obecné češtiny se projevilo i v jejich 

definicích spisovného jazyka, popsání rozdílu od nespisovného a v dalších otázkách. 

 

Skupina respondentů, která se zúčastnila výzkumu, nebyla příliš velká a zároveň byla věkově 

úzce vymezená. Také byla cíleně vybrána pouze skupina respondentů z Prahy. Proto výzkum 

nepřináší výsledky, které by celkově popisovaly českou jazykovou situaci. Přesto však určitou 

průkaznost mají a mohly by ukazovat na obecnější jev.  
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Závěr 
 

Ve své práci jsem zkoumala postoje ke spisovné a obecné češtině. Vycházela jsem z literatury, 

která se věnuje postojům k jazyku, teorii jazykové kultury a teorii spisovnosti. Soustředila jsem 

se na vymezení vzájemného vztahu spisovné a obecné češtiny. Zmapovala jsem také základní 

literaturu, která se týká pedagogického a empirického výzkumu a techniky spojitých masek, na 

níž byl založen výzkum.  

 

Ve výzkumu jsem postupně v jeho dvou fázích, v dotaznících a v interview, potvrdila, že postoje 

ke spisovné a obecné češtině se liší nejvýrazněji v oblasti hodnocení vzdělání a inteligence 

mluvčího. Tento výsledek byl potvrzen i v druhé části výzkumu. Podle předpokladů se sice liší 

přiřazení variety češtiny k určitému regionu, obecná čeština však není oproti spisovné spojována 

s Čechami. Ve výzkumu se nepotvrdil předpoklad, že obecná čeština je více spojována 

s vlastnostmi veselost, přátelskost nebo dobrosrdečnost.  

 

Řečová praxe žáků je většinově nespisovná, přesto však odlišení variet spisovné a obecné češtiny 

vnímají jako důležité a užitečné.  

 

Vzorek, se kterým jsem ve výzkumu pracovala, byl omezený, a práce proto nepřináší obecně 

platné závěry. Přesto byly výsledky v dané skupině respondentů statisticky průkazné a bylo by 

možné  je ověřit v dalších výzkumech.  
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DOTAZNÍK 

Věk: .......         Pohlaví: muž / žena 

Nedaleko vesnice Fryšava byla v noci přepadena dodávka s penězi. Na základě výpovědi 

zhodnoťte jednoho z podezřelých, Tomáše Pospíšila. 

V předvečer páteční noci, kdy jsem měl údajně pomáhat loupežnému přepadení dodávky 

s penězi, jsem byl se svými kamarády na cestě do města. V devět hodin jsme se ubytovali 

v penzionu Pod Lípami. Našemu autu ale začala po cestě svítit kontrolka na olej, a tak jsem chtěl 

zajet do nejbližší vesnice nechat ho vyměnit. Nasedl jsem tedy znovu do auta a asi po čtvrt 

hodině jízdy jsem dorazil do vesnice Fryšava. Zatímco místní mechanik pracoval na autě, zašel 

jsem si na večeři. Potom jsem šel zpátky pro auto. Cestou mě zastavili dva strážníci a vyptávali 

se, co tam dělám, že mě neznají a že bych tam v noci neměl chodit sám. Řekl jsem jim své jméno 

a oni si mě zapsali. Při cestě nazpátek do penzionu, bylo asi půl dvanácté, jsem se pozdravil se 

strážníky, kteří jeli okolo. Po chvíli jízdy jsem dostal smyk a sjel ze silnice. Ztratil jsem vědomí 

a až za svítání mě probudila paní, která tam venčila psa. Trochu mě bolela hlava a měl jsem 

vyvrknutý kotník. Auto mělo promáčklý blatník, ale jinak bylo v pořádku, a tak jsem pomalu 

dojel do penzionu. To je všechno. Jak vidíte, nemohl jsem dodávku přepadnout. 

1. Podle Vašeho názoru je Tomáš Pospíšil: 
a) nevinný 
b) vinný 
c) nedokážu to posoudit 
 
2. Proč jel Tomáš Pospíšil do vesnice Fryšava? 
a) jel na večeři 
b) jel tam s kamarády na výlet 
c) chtěl si nechat vyměnit olej v autě 
 
3. Kolik je mu podle Vás let? Vyberte z nabízených možností. 
a) mladší než 15 let 
b)15–25 
c) 26–35 
d) 36–45 
e) 46–55 
f) 56–65 
g) starší než 65 let 
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4. Na stupnici od 1 do 5 posuďte vlastnosti Tomáše Pospíšila: 

1 = žádná, 5 = veliká 

 1 2 3 4 5 
upřímnost      
veselost      
přátelskost      
spolehlivost      
dobrosrdečnost      
vzdělanost      
majetnost      
pracovitost      
inteligence      
 
5. Jaké má podle Vás vzdělání? Vyberte z nabízených možností. 
a) základní školu 
b) střední školu 
c) je vyučen  
d) vysokou školu 
 
6. Jaké má podle Vás zaměstnání? Vyberte z nabízených možností.
a) lékař 
b) prodavač 
c) učitel 
d) úředník 

e) zahradník 
f) student 
g) řemeslník 
h) právník 

ch) novinář 
i) bezdomovec 
j) důchodce 
k) jiné

 

7. Seřaďte události podle toho, jak za sebou následovaly.  
1 = nejstarší, 5 = nejmladší 
__ Strážníci si zapsali jméno Tomáše Pospíšila. 
__ Probudila ho paní, která venčila psa. 
__ Dojel zpět do penzionu. 
__ Tomáš Pospíšil navštívil automechanika ve vesnici. 
__ Na silnici dostal smyk. 
 
8. Z jaké části republiky podle Vás Tomáš Pospíšil je? Vyberte z nabízených možností. 
a) z Čech 
b) z Moravy 
c) ze Slezska 
 
9.  Odkud podle Vás Tomáš Pospíšil je? 
a) z vesnice 
b) z malého města 
c) z velkého města 
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DOTAZNÍK 
 
Věk: .....         Pohlaví: muž / žena 
 
Nedaleko vesnice Fryšava byla v noci přepadena dodávka s penězi. Na základě výpovědi 

zhodnoťte jednoho z podezřelých, Tomáše Pospíšila. 

V předvečer páteční noci, kdy jsem měl údajně pomáhat loupežnýmu přepadení dodávky 

s penězma, jsem byl se svejma kamarádama na cestě do města. V devět hodin jsme se ubytovali 

v penzionu Pod Lípama. Našemu autu ale začala po cestě svítit kontrolka na volej, a tak jsem 

chtěl zajet do nejbližší vesnice nechat ho vyměnit. Nased jsem teda znova do auta a asi po čtvrt 

hodině jízdy jsem dorazil do vesnice Fryšava. Zatimco místní mechanik pracoval na autě, zašel 

jsem si na večeři. Potom jsem šel zpátky pro auto. Cestou mě zastavili dva strážníci a vyptávali 

se, co tam dělám, že mě neznaj a že bysem tam v noci neměl chodit sám. Řek jsem jim svý jméno 

a voni si mě zapsali. Při cestě nazpátek do penzionu, bylo asi půl dvanáctý, jsem se pozdravil se 

strážníkama, který jeli vokolo. Po chvíli jízdy jsem dostal smyk a sjel ze silnice. Ztratil jsem 

vědomí a až za svítání mě probudila pani, která tam venčila psa. Trochu mě bolela hlava a měl 

jsem vyvrknutej kotník. Auto mělo promáčklej blatník, ale jinak bylo v pořádku, a tak jsem 

pomalu dojel do penzionu. To je všechno. Jak vidíte, nemoh jsem dodávku přepadnout. 

1. Podle Vašeho názoru je Tomáš Pospíšil: 
a) nevinný 
b) vinný 
c) nedokážu to posoudit 
 
2. Proč jel Tomáš Pospíšil do vesnice Fryšava? 
a) jel na večeři 
b) jel tam s kamarády na výlet 
c) chtěl si nechat vyměnit olej v autě 
 
3. Kolik je mu podle Vás let? Vyberte z nabízených možností. 
a) mladší než 15 let 
b)15–25 
c) 26–35 
d) 36–45 
e) 46–55 
f) 56–65 
g) starší než 65 let 
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4. Na stupnici od 1 do 5 posuďte vlastnosti Tomáše Pospíšila: 

1 = žádná, 5 = veliká 

 1 2 3 4 5 
upřímnost      
veselost      
přátelskost      
spolehlivost      
dobrosrdečnost      
vzdělanost      
majetnost      
pracovitost      
inteligence      
 
5. Jaké má podle Vás vzdělání? Vyberte z nabízených možností. 
a) základní školu 
b) střední školu 
c) je vyučen  
d) vysokou školu 
 
6. Jaké má podle Vás zaměstnání? Vyberte z nabízených možností.
a) lékař 
b) prodavač 
c) učitel 
d) úředník 

e) zahradník 
f) student 
g) řemeslník 
h) právník 

ch) novinář 
i) bezdomovec 
j) důchodce 
k) jiné

 

7. Seřaďte události podle toho, jak za sebou následovaly.  
1 = nejstarší, 5 = nejmladší 
__ Strážníci si zapsali jméno Tomáše Pospíšila. 
__ Probudila ho paní, která venčila psa. 
__ Dojel zpět do penzionu. 
__ Tomáš Pospíšil navštívil automechanika ve vesnici. 
__ Na silnici dostal smyk. 
 
8. Z jaké části republiky podle Vás Tomáš Pospíšil je? Vyberte z nabízených možností. 
a) z Čech 
b) z Moravy 
c) ze Slezska 
 
9.  Odkud podle Vás Tomáš Pospíšil je? 
a) z vesnice 
b) z malého města 
c) z velkého města 
 
 


