
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci 

Tomáše Novotného JAZYKOVÉ GRATIFIKACE 

 

Bakalářská práce T. Novotného se zabývá jevem, kterému dosud nebyla věnována 

systematická pozornost. Existuje v zásadě jen pojem jazyková gratifikace, vytvořený 

v náznacích v několika článcích J.V. Neustupného  (ten také zavedl sám termín jazyková 

gratifikace).  Pojem jazyková gratifikace vznikl v rámci teorie jazykového managementu a byl 

vytvořen jako jakýsi komplement k pojmu jazykový problém.  Jestliže jazykový problém lze 

vymezit jako „povšimnutou odchylku od očekávané podoby jazykového jevu, která je 

hodnocena negativně“ (jedno z možných vymezení), pak jazykovou gratifikaci lze vymezit 

analogicky jako „povšimnutou odchylku od očekávané podoby jazykového jevu, která je 

hodnocena pozitivně“ (jedno z možných vymezení).  Autor však jazykové gratifikace 

zasazuje i do širšího vědního kontextu, zvažuje potřebu interdisciplinárního výzkumu 

gratifikací  v souvislosti s psychickými aspekty tohoto jevu,  zamýšlí se nad verbálním 

ztvárněním gratifikací, uvažuje o jejich explicitnosti a implicitnosti.  K tomu ho vede i pojetí 

hodnocení jako aktu psychického na jedné straně a aktu komunikačního na straně druhé.  

Cenné je to, že autor pro svůj výzkum chce využít celé řady metod a poukazuje na kontexty, 

v nichž jazykové gratifikace jako určitý typ jednání jsou očekávatelné (např. komunikace 

rodičů s dětmi, výuka jazyka nebo kontaktní situace).  Své úvahy autor ilustruje na analýze 

řady příkladů, které uvádí jak průběžně, tak i souhrnně  (v Příloze).  

     Jádrem autorovy práce je vypracování typologie jazykových gratifikací, jejímž 

východiskem je typologie jazykových problémů. Autor se nechává inspirovat kritérii a 

kategoriemi typologie jazykových problémů I. Lanstyáka a ukazuje, v jaké míře jsou 

použitelné pro typologii jazykových gratifikací. Autorova typologie je však budována nejen 

deduktivně (a nejen v závislosti na Lanstyákově předloze), ale i induktivně, na základě 

analyzovaného empirického materiálu (v tom je její síla, ale i slabost, neboť jiné příklady by 

pravděpodobně vedly k vytvoření jiných, resp. dalších kategorií).   

     Ocenil bych, kdyby autor u obhajoby pohovořil o problematice gratifikací explicitních a 

implicitních, verbalizovaných a neverbalizovaných (viz i jeho formulaci na s. 15: „vnitřní 

neverbalizované metajazykové aktivity“).  

    Pro celkový styl práce je příznačné, že autor pečlivě zvažuje důvody pro svá tvrzení a 

ukazuje jejich meze. Jeho práce tak vybízí k dalšímu výzkumu, který může pokračovat 

v rámci teorie jazykového managementu, ale i mimo něj.   

    Závěr: práce nepochybně splňuje nároky kladené na bakalářskou práci. Podle průběhu 

obhajoby ji navrhuji hodnotit jako výbornou, nebo velmi dobrou. 
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