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Tomáš Novotný ve své práci představuje celkem inovativní téma – dosud ne příliš rozpracovaný 
jev v rámci teorie jazykového managementu – pojem gratifikace, který byl dosud spíš chápán 
jako pozitivní hodnocení odchylky od normy nebo očekávání. V souladu s celkovým vývojem 
teorie jazykového managementu, která v posledních letech tvrdí, že je možné si povšimnout a 
hodnotit nejen deviace, ale dokonce i cokoliv v jazykovém projevu (tj. důležité není jen to, co je 
deviací, ale čeho si lidé všímají a hodnotí a jak), T. Novotný pojal gratifikace také šířeji, jako 
jakékoliv positivní hodnocení čehokoliv z jazyka, komunikace nebo sociokulturních jevů. Práce 
se tím pádem skládá nejdřív z výčtu možných zdrojů příkladů jazykových gratifikací, 
z jednotlivých příkladů a z jejich rozboru. Příklady jsou skutečně pestré a v některých z nich 
obsahuje rozbor další důležité vysvětlení – k čemu sloužila gratifikace v dané komunikaci 
(neboli „sociální konsekvence“ podle Lanstyáka). Zajímavá je též typologie jazykových 
gratifikací po vzoru typologie jazykových problémů I. Lanstyáka a následná klasifikace příkladů 
z předchozí části práce. 
 

Jedním z témat, které by si zasloužilo soustavnější pozornost, je projev gratifikací se zřetelnou 
orientací na ně v opozici k jazykovým problémům (negativní hodnocení deviací). Autor píše, že 
je jen jeden takový příklad v jeho datech (příklad 21, který je ale podle mě kvůli formátování 
uveden chybně – mělo by se jednat o příklad 22). Ale podle mého názoru by bylo přínosné se 
v tomto světle podívat na příklady, které obsahují zjevnou orientaci na negativní hodnocení ze 
strany jiných lidí, resp. širší společnosti. Takové jsou příklad 4, ve kterém hovoří mluvčí o 
přítomnosti Rusů a Ukrajinců ve svém okolí a říká „ale nevadí mi to jako“, a pak příklad 17, 
který představuje organizovaný management ve vztahu k němčině jako k cizímu jazyku, ale 
s patrnou orientací na ideologie, které lze často najít v současném diskurzu o německém jazyce 
v českém kontextu. 
 

Práci by prospělo pár formálních úprav – v sekci o typologii by měly být zřetelnější průběžné 
odkazy na stránky původního zdroje. O článku L. Fairbrotherové, který se objevuje v seznamu 
literatury, není zmínka v textu, což je škoda, protože obsahuje zajímavé příklady sociokulturních 
gratifikací. A je ještě výše zmíněný problém u číslování příkladů. 
 

Otázky k diskusi: 
- U seznamu otázek v části 2.2.1 není jasně vysvětleno, proč byly zvoleny právě tyto 

otázky a proč byly takto formulovány. Mohl by to autor trochu vyjasnit? 
- Myslí si autor (resp. proč si to myslí), že není možné mluvit o klasifikaci gratifikací podle 

sociálních konsekvencí i u jednoduchého JM? 

- Co nám může studium gratifikací nově a konkrétně říct o normách a očekáváních (což je 
jeden z cílů analýzy pomocí teorie jazykového managementu)? 

 

Práci doporučuji k obhajobě s klasifikaci „velmi dobře“, která se ale může změnit v souvislosti 
s průběhem obhajoby. 
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