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Šišovská, Jana: Vplyv angličtiny na jazykovú politiku a plánovanie vo 

Švédsku. Praha: Ústav germánských studií, FF UK, 2015 (vedoucí práce Vít 

Dovalil).

Oponentský posudek

Diplomová práce J. Šišovské je poměrně ambiciózní snahou o popis a interpretaci jazykové 

politiky a jazykového zákonodárství v současném Švédsku v jejich historickém kontextu 

z hlediska reakce na šíření angličtiny.

V první části práce autorka vykládá některé klíčové teoretické pojmy, jako je doména, 

jazyková politika nebo jazyková kultura, které v práci používá. Ve druhé části sleduje vývoj 

švédské jazykové politiky, především té oficiální, a veřejné debaty kolem ní od novověku, 

s těžištěm v současnosti, směrující k přijetí jazykového zákona v r. 2009. Konečně třetí část 

poskytuje mj. na základě kvantitativních dat obraz o zastoupení angličtiny v některých 

„vysokých“ společenských doménách, jako je zejména univerzitní vzdělávání a věda.

Na práci lze ocenit množství literatury a informací v různých jazycích a z různých zdrojů

(odborných, politických, publicistických), které autorka zpracovala, dále suverénní zacházení 

se základními pojmy teorie jazykového plánování, čtivý a v zásadě koherentní styl psaní a 

koneckonců i záběr práce. Zvláštním přínosem práce je využití originálních zdrojů, které 

představují autorčina interview se dvěma významnými aktéry švédské jazykové politiky, jež 

jsou v práci zpřístupněna v audio zápisu i ve slovenském překladu. Bylo by vhodné doplnit 

informaci o způsobu vedení interview a volbě otázek. Kladně by bylo možné hodnotit i samu 

volbu tématu – otázka (hájení) proměňující se pozice národního jazyka v původně spíše 

monolingvním státě v kontextu zvyšující se diverzifikace společnosti z důvodu imigrace a 

role angličtiny jako mezinárodní linguy francy, protože tato otázka se patrně bude brzo týkat 

také České republiky. Práce bohužel situaci ve Švédsku a v Česku, případně jazykový zákon –

ústřední bod práce – ve Švédsku a na Slovensku neporovnává, ač paralely a rozdíly se tu 

v obou případech nabízejí. Švédsko-české nebo švédsko-slovenské srovnání by pro zdejší 

české, resp. slovenské prostředí mělo větší význam – také proto, že švédskojazyčné zdroje 

nejsou členům těchto společenství běžně přístupné – než prostý přehled jazykové politiky 

Švédska, který byl již navíc (v angličtině) publikován.1

Šíře záběru práce s ohledem na relativně stručné zpracování na druhou stranu způsobuje, že 

text obsahuje řadu nejasností a nezodpovězených otázek. V práci se uvádí, že 

                                                
1 Boyd, S. (2011). Do national languages need support and protection in legislation? The case of Swedish as the 
„principal language“ of Sweden. In C. Norrby & J. Hajek (eds.), Uniformity and Diversity in Language Policy: 
Global Perspectives. Bristol, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters, s. 22–36.
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pravděpodobným důsledkem možného vzniku švédsko-anglické diglosie (předpokládající 

posílení pozice angličtiny v některých doménách užívání jazyka) by byl zánik multikulturality 

Švédska (s. 36). Nebylo by spíš možné očekávat, že umenšením role švédštiny a rozšířením 

angličtiny jako jazyka mezinárodní komunikace by došlo naopak k posílení multikulturality

této dříve spíše homogenní země? S tím souvisí otázka – jaká je vlastně pozice tradičních 

menšinových jazyků a jazyků imigrantů ve Švédsku, které vnitřní multikulturalitu země

představují? Autorka na více místech píše o současné švédské jazykové politice na podporu 

švédštiny jako prostředku demokratizace. Co se tím přesně míní? Možnost švédskojazyčných 

obyvatel participovat díky tomu, že mohou komunikovat ve vlastním jazyce (v mezinárodním 

kontextu / ve vlastní zemi)? Jak je to však s mluvčími menšinových a imigrantských jazyků –

vytváří oficiální jazyková politika srovnatelnou nebo alespoň přiměřenou možnost 

demokratické participace také pro ně? Jaká je u nich používanost angličtiny v komunikaci se 

Švédy a má nějaké implikace pro pozici švédštiny (tj. i v „nižších“ doménách)?

V práci je zmíněno, že jedním z hlavních bodů švédské jazykové politiky – už v programu 

Mål i mun – je „právo na prístup k jazyku: k švédčine, svojmu materinskému jazyku a 

cudziemu jazyku“ (s. 39 a 40). Jak ale upozorňuje Boyd (2011, viz pozn. 1), jazykový zákon 

z r. 2009, který z programu Mål i mun vychází, ustanovuje mezi jazyky ve Švédsku jasnou 

hierarchii. Zatímco „přístup k jazyku“ v případě švédštiny a tradičních (ovšem málo 

rozšířených) menšinových jazyků znamená učit se, rozvíjet a užívat svůj jazyk, u mluvčích 

ostatních jazyků se jedná pouze o právo rozvíjet a užívat (nikoliv i učit se) svůj jazyk (překlad 

par. 14 zákona v příloze práce obsahuje patrně chybu). V souvislosti s tím je také otázkou, jak 

si představit, že prohlášením švédštiny za „hlavní jazyk“ Švédska se dává najevo, že i jiné 

jazyky jsou také důležité (viz např. závěr na s. 68)? Označení některého jazyka za „hlavní“ by 

spíš mělo znamenat, že ty ostatní jazyky jsou považovány za méně (nikoliv také) důležité. 

V neposlední řadě je vhodné ve vztahu ke zmiňovanému „právu na přístup k jazyku“ upřesnit, 

zda vlastně jazykový zákon z r. 2009 opravdu zaručuje nějaká jazyková práva, na která by se 

mohly subjekty odvolávat. Jak je „právo na přístup k jazyku“ v koncepčních politických 

dokumentech a v zákoně pojato?

Vedle otázek týkajících se demokratičnosti a povahy jazykové politiky a jazykového zákona 

ve Švédsku se několik nejasností vztahuje k dalším, dílčím záležitostem.

Především s ohledem na tematické zaměření práce:

1. Jak je to se „ztrátou domén“ ve vztahu k údajům, která se prezentují v části 4 o 

angličtině? Zdá se, že popisované domény jsou bilingvní, nikoliv pro švédštinu 

„ztracené“. Dochází tedy opravdu ke ztrátě domén anebo hrozí v budoucnosti? Z čeho 

je to patrné?
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Dále:

2. Je bezprostředním důvodem absence sankcí v jazykovém zákoně pouze obecnost 

formulací v zákoně (s. 42)?

3. Proč do snah „zastrešiť všetky inštitúcie pracujúce s jazykom v jednej organizácii“

není zahrnuto i TNC (s. 42)?

4. Je pedagogický program SPRINT totéž co v Evropě známý CLIL (s. 52)?

5. Co přesně definuje doménu v pojetí J. A Fishmana (s. 22)?

6. Opravdu jsou cíle pro švédštinu dosažitelné především jen statusovým a korpusovým 

plánováním (s. 44n.)? Není, jak upozorňuje Hult (2005)2 nebo jak to v materiálu 

autorky naznačuje absence sankční části zákona a výpověď respondenta („jazykový 

zákon je zreteľný symbol,“ s. 47), neméně důležité i plánování prestiže/image jazyka?

V souvislosti s tradičně vyčleňovanými typy jazykového plánování – plánování statusu, 

korpusu, akvizice a image/prestiže jazyka – je třeba poukázat na to, že tyto pojmy nejsou 

v teoretickém úvodu práce vysvětleny, i když zejména rozlišování statusového a korpusového 

plánování prolíná celým textem práce. Těmto konceptuálním rozdílům by bylo vhodné se 

podrobněji věnovat v části oddílu (2.1) o jazykovém plánování. Podobně je vhodné v práci

vznikající v českém prostředí usouvztažnit se švédským pojmem jazykové kultury 

(språkvård) český, resp. česko-slovenský pojem jazykové kultury. Kromě toho švédské pojetí 

jazykové kultury – „činnosť, ktorej cieľom je ovplyvniť vývoj jazyka“ (s. 20) – připomíná 

původní definici jazykového plánování u Einara Haugena (1959).3 Není zde nějaká 

souvislost? U vymezení toho, na co se vztahuje språkvård, by bývalo na místě navázat na 

výklad o jazykovém plánování a využít některého z modelů cílů jazykového plánování4 a 

identifikovat ty cíle, na které se přesně zaměřuje švédská jazyková kultura (ad oddíl 2.4).

Naopak výklad o teorii jazykového managementu v úvodní části je docela rozsáhlý, přestože 

dál v práci není patrné, zda tato teorie byla nějak významněji využita, a to ani v částech, které 

mají teorii jazykového managementu v názvu (3.13 a 4.6). Není v nich viditelná analýza, 

která by se opírala o klíčové koncepty teorie (proces, úrovně, komplexnost, cyklus, zájmy) –

jejich popis v úvodu práce se tak jeví jako zbytečný. Pokud jde o zájmy, ani při popisu vývoje 

směrujícího k přijetí jazykového zákona není jasné, kteří aktéři (např. které politické strany) 

zastávali jakou pozici a co prosazovali – vysvětlily by se tím možná některé způsoby řešení 

„ohrožení“ švédštiny ze strany angličtiny (srov. k tomu Boyd, 2011, viz pozn. 1).

Závěrem bych jen pro autorku, s ohledem na psaní slovenských textů v budoucnu, chtěl poukázat na 

užívání některých bohemismů, které však ve slovenštině nejsou spisovné: jednať (místo konať; rokovať), 

                                                
2 Hult, F. (2005). A case of prestige and status planning: Swedish and English in Sweden. Current Issues in 
Language Planning 6 (1), 73–79.
3 „Planning implies an attempt to guide the development of a language in a direction desired by the planners. It 
means not only predicting the future on the basis of available knowledge concerning the past, but a deliberate 
effort to influence it“ (Haugen, E. [1959]. Planning for a standard language in Norway. Anthropological 
Linguistics 1 (3), s. 8.)
4 Např. Hornberger, N. (2006). Frameworks and models in language policy and planning. In T. Ricento (ed.), An 
Introduction to Language Policy: Theory and Method. Malden, Oxford, Carlton: Blackwell Publishing, s. 24–41.
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jedná sa o (místo ide o nebo jiných formulací; frekvence užívání tohoto obratu by i v českém textu byla 

nápadně vysoká), popis, popísaný (opis, opísaný), pojatie (poňatie, ale lépe chápanie, ponímanie), výdaje

(raději výdavky), pojednávať (v jiném než právnickém smyslu: zaoberať sa, rozoberať apod.), hovorca 

angličtiny (hovoriaci angličtiny / po anglicky), předložky pre a k v účelovém významu (prostriedok 

k zabezpečeniu místo prostriedok na zabezpečenie; potrebných pre komunikáciu místo potrebných na 

komunikáciu); některé výrazy v češtině běžnější jsou ve slovenštině knižní (obzvlášť, dotyčný). Tento 

aspekt práce, jejíž jazyková úroveň je jinak solidní, však není důležitý pro její hodnocení.

Přes určité výše popsané problematické aspekty práci Jany Šišovské doporučuji k obhajobě. 

Navrhuji hodnocení práce jako dobře, v případě úspěšného zodpovězení otázek velmi dobře.

V Praze dne 8. 6. 2015

Marián Sloboda

Katedra středoevropských studií FF UK




