
Posudek diplomové práce Olivie Josephine Horbank „Zur diskursiven Konstituierung der 
Sprachnormautoritäten an deutschen Schulen und ihr Einfluss auf die Gestaltung der 
deutschen Standardvarietät“, ÚGS FFUK, 2014 
 

Olivia Josephine Horbank se ve své diplomové práci zabývá otázkou diskurzivního utváření 
normové autority ve školské výuce. Má dvě teoretická východiska – model sociálního silového 
pole U. Ammona a teorie jazykového managementu. Tato kombinace východisek se využívá už 
v některých v práci citovaných zdrojích (např. Dovalil 2006, 2011, 2013a, 2013b). Tato práce je 
však integruje poněkud jiným způsobem. Prostřednictvím mikroanalýzy jednotlivých případů 
jazykového managementu víceméně prověřuje (a potvrzuje) Ammonem navrženou pozici učitelů 
jako normových autorit v daném kontextu – dvě střední školy v Německu, navíc při konkrétních 
vyučujících činnostech (nejspíš tzv. frontální vyučování). 
 

Autorka analyzuje 25 příkladů jazykového managementu při interakci ve třídě z vlastního 
třináctihodinového korpusu audio- i videonahrávek z německých škol. Třídí je do několika 
kategorií podle typu opravy, která se v dané interakci odehrála. V některých případech jde 
vyloženě o dohledatelné kodifikované jazykové normy, které autorka dokládá, čímž ukazuje 
shodu mezi učiteli jakožto normovými autoritami a autory slovníků a gramatik.V jiných 
případech se jedná o odchylky jako mylně přečtená slova, neznalost pojmů nebo používání slov 
nevhodných pro daný komunikační kontext (např. vulgarismy). 
 

K největším kladům práce patří její bohatá, náročně sesbíraná materiálová báze a její formální 
stránka – práce je přehledná, logický sled kapitol a jejich tok je přirozený, v textu lze bez potíží 
od začátku do konce sledovat myšlenkovou linii. Příklady jsou dobře vybrány, uspořádány a 
označeny. 
 

Vyskytují se však některé aspekty práce, které by si zasloužily hlubší zamyšlení. Za prvé, 
výsledky práce úplně neodpovídají jejímu názvu, obzvlášť druhá část „...und ihr Einfluss auf die 
Gestaltung der deutschen Standardvarietät“. Na čtenáře to působí tak, že to spíš bylo původním 
cílem práce, ke kterému poté bohužel data v nahrávkách nemohla sloužit. V textu nejsou 
analyzovány tzv. Zweifelsfälle neboli případy, o kterých často panuje u uživatelů nejistota (i 
když autorka o nich píše v teoretické části). K tomuto bodu viz první otázku k diskusi níže. 
 

Za druhé, i když jsou teoretická východiska práce originální, existuje již hojná literatura o 
interakci ve třídě, obzvlášť z oblastí konverzační analýzy a analýzy diskurzu, která mně jako 
čtenáři poněkud chybí. Když autorka (vhodně) použila transkripční systém GAT, který byl 
vyvinut pro účely konverzačněanalytické práce s němčinou, nabízí se otázka, proč se např. 
nepodívala blíž na koncepci oprav (repair) v konverzační analýze (např. Seedhouse 2004), která 
by se k této práci skutečně hodila. Navíc mohl být užitečný model interakce ve výuce od 
Sinclaira a Coultharda 1975 (v rámci analýzy diskurzu v pojetí M. Hallidaye), tzv. IRF 
(initiation-response-follow-up). To, čemu autorka říká „Bestätigung-Zustimmung-Lob“, ve svém 
návrhu rozšíření TJM (s. 73) např. odpovídá zmíněnému follow-up. 
 

Jedna drobnost: na strankách 73-74 je pojednání o pojmu gratifikace v pojetí J.V. Neustupného. 
Zdá se, že autorka v tomto případě chápe zmíněné gratifikace jako učitelovo kladné hodnocení 
faktu, že žák byl schopen se opravit. Gratifikace v pojetí JVN se však vztahují k odchylce od 
normy nebo očekávání. Tady by to znamenalo situaci, ve které učitel neočekává, že žák bude 



odpovídat správně,  a přesto žák k potěšení učitele tak učiní, nebo kdy se žáci kreativně odchylují 
od kodifikované normy způsobem, který se učiteli líbí. 
 

Otázky pro diskusi: 
 

1)  Do jaké míry jde v práci o jazykový management a do jaké míry spíš o komunikační 
nebo sociokulturní management? A do jaké míry se tu jedná vůbec o management 
standardní němčiny? 

2) Byl poznat rozdíl v procesech managementu na hodině němčiny a na jiných hodinách? 
Mezi školami? A lze se domnívat, že všichni účastníci hovorů jsou rodilí mluvčí 
němčiny? 
 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „velmi dobře“ v závislosti na průběhu 
obhajoby. 
 

Mgr. Tamah Sherman, Ph.D. 
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