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Abstrakt 

Cílem této práce je poskytnout základní souhrnný popis jevu, který se nazývá jazyková 

gratifikace. Tím se v rámci teorie jazykového managementu myslí metajazykové chování či 

jednání, při němţ došlo k pozitivnímu hodnocení. V práci je představena teorie jazykového 

managementu a místo jazykových gratifikací v ní. Dále jsou představeny metodologické 

postupy vyuţitelné pro získání relevantních dat. Vyuţitelnost těchto metod je dále ilustrována 

v analytické části na řadě příkladů, načeţ jsou uvedeny i další moţné zdroje dat. Další část 

navrhuje základní typologii jazykových gratifikací, jednak ve srovnání s typologií jazykových 

problémů, jednak  na základě poznatků získaných v průběhu této práce. V diskuzi jsou 

shrnuty problémy spojené s výzkumem jazykových gratifikací a potenciální perspektivy 

dalšího výzkumu.  

 

Klíčová slova: jazykové gratifikace - jazykový management – pozitivní hodnocení – 

sociolingvistika - typologie 
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Abstract 

This paper aims to provide a basic overall description of the phenomenon called language 

gratification. In Language Management Theory this phenomenon represents a kind of 

metalanguage behaviour entailing a positive evaluation. Language Management Theory 

including language gratifications is presented in this paper extensively. Afterwards, various 

methodological procedures which can be used for obtaining relevant data are introduced. The 

use of these methods is then illustrated in the analytical part comprising a series of examples, 

while other sources of data are mentioned. Next part presents a basic typology of language 

gratifications, in comparison to the typology of language problems on the one hand, and based 

on the findings acquired during the work on this paper on the other hand. The problems 

related with the research on language gratifications and some research perspectives are 

discussed in the concluding parts. 

 

Key words: language gratifications - language management – positive evaluation –

sociolinguistics - typology 
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1. Úvod 

 

Cílem této práce je poskytnout základní popis jevu, který se nazývá jazyková 

gratifikace. Tím se v této práci míní taková metajazyková aktivita, při níţ došlo k pozitivnímu 

hodnocení určitého aspektu jazyka. V práci je tento jev představen na pozadí teorie 

jazykového managementu (dále TJM). Jedním z cílů této teorie je pochopení toho, jak 

metajazyková aktivita probíhá. TJM nabízí základní schéma pro pojetí metajazykových 

procesů, pomocí něhoţ lze jazykové gratifikace teoreticky uchopit a identifikovat v reálných 

jazykových interakcích, jak je dále ilustrováno na příkladech. Kvůli skutečnosti, ţe o tomto 

jevu nebyla zatím napsána ţádná souhrnná práce, je jedním z cílů této práce představit obecné 

vymezení tohoto jevu spolu s metodami získávání relevantních dat. 

 Následující kapitola obsahuje obecné představení teorie jazykového managementu a 

určení místa jazykových gratifikací v ní. Jsou představeny základní pojmy jazykového 

managementu, se kterými teorie pracuje v rámci řešení jazykových problémů. 

 Třetí kapitola obsahuje přehled metodologických postupů, kterými lze získat 

poţadovaná data. Zároveň je poukázáno na určitá omezení navrhovaných metod.  

 Čtvrtá kapitola seznamuje se získanými daty jazykových gratifikací, doplněnými o 

několik ukázek gratifikací komunikačních a sociokulturních. U příkladů je identifikován typ 

pozitivního hodnocení a „cíl“ tohoto hodnocení (v míře, kterou daný příklad dovoluje). Také 

jsou zmíněny potenciální či identifikované pragmatické aspekty (pokud šlo o jazykový 

management během jazykové interakce) nebo sociální konsekvence (v případech 

organizovaných jazykových gratifikací). 

 Pátá kapitola prezentuje návrh typologie jazykových gratifikací. Nejprve je 

vyhodnocena vyuţitelnost typologie jazykových problémů, které představují v TJM určitý 

opak jazykových gratifikací. V této části je brán zřetel na skutečnost, ţe v rámci zmiňované 

typologie jazykových problémů, je jazykový problém definován širším způsobem, neţ jak 

činí TJM. Následně je prezentován souhrn různých typů gratifikací v rámci pojmů TJM a 

v rámci poznatků získaných během vypracování této práce. 

 Šestá kapitola diskutuje problémy spojené s výzkumem gratifikací, nastiňuje relevanci 

tohoto jevu v souvislosti s dalšími výzkumnými odvětvími a představuje moţnosti budoucího 

výzkumu tohoto jevu. 
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2. Teorie jazykového managementu 

 

Základním teoretickým (a dílčím metodologickým) rámcem této práce je TJM. 

Průkopníky této teorie byli Jernudd a Neustupný (1987). Jejich cílem bylo vytvořit takový 

rámec, který by byl schopen pojmout různé aspekty jazykového plánování. TJM lze 

povaţovat za „potomka“ teorie jazykového plánování (blíţe Nekvapil, 2012). Jedním z 

motivů k formulaci této teorie byla skutečnost, ţe se v teorii jazykového plánování 

nedostatečným způsobem reflektovala faktická jazyková realita uţivatelů jazyka (resp. to, 

s jakými jazykovými problémy se mluvčí skutečně setkávají a jak je řeší). 

Zjednodušeně řečeno jazykové plánování nahlíţí na „interakci s jazykem“ z pohledu 

expertů, kdeţto TJM zdůrazňuje důleţitost role samotného mluvčího v interakci, a to, 

s jakými jazykovými problémy se mluvčí skutečně setkává. Toto dělení je v určité souhře 

s dichotomií etického a emického hlediska vůči zkoumanému jevu (Pike, 1967). Zatímco 

jazykové plánování vychází spíše z hlediska etického, tedy z hlediska expertů, TJM povaţuje 

za podstatné hledisko emické, tedy hledisko uţivatelů jazyka. Toto hledisko je v rámci TJM 

zásadní pro řešení jazykových problémů. Jedním z důvodů pro toto zaměření je fakt, ţe není 

vhodné zavádět určité jazykové změny na tzv. makro rovině (např. rozhodnutí týkající se 

vyučování jazyka ve škole či jazykové kodifikace) bez zohlednění skutečné jazykové situace, 

tedy situace tzv. mikro roviny jazyka. Toho se ovšem mohou dopustit experti pohybující se 

jako praktici v poli jazykového plánování. Blíţe ke vztahu mikro/makro roviny v souvislosti s 

jazykovým managementem viz Nekvapil (2009). 

Z výše uvedeného je patrný zájem o jazykovou interakci a o to, co během ní (i mimo 

ni) účastníci „dělají s jazykem“. Zjednodušeně je JM „aktivita zaměřená na sám jazyk nebo 

komunikaci“ (Nekvapil – Sherman, 2014). Standardní schéma pro proces jazykového 

managementu je následující (toto schéma můţe v literatuře variovat/být doplňováno, viz např. 

Kimura, 2014, či můţe poslouţit jako báze pro obecnější teorii řešení jazykových problémů, 

viz Lanstyák, 2014, pro účel představení rámce byly zachovány fáze, které jsou pro různé 

varianty společné):  

 

1) Povšimnutí  

2) Hodnocení povšimnutého jevu 

3) Návrh plánu úpravy 

4) Implementace plánu úpravy 
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Typický příklad jazykového managementu je následující část rozhovoru (příklad je 

přejatý z Auera, 2014: 135): 

 

(1) 

1 A: ((výdech)) a [pak jste se rozhodl pro Greifswald]  

2 B:                  [((odkašlává))] 

3 A: měl jste pro to nějaké [důvody?] 

4 B:            [Rostock] 

5 A: a: ne: Rostock. Rostock. ano. 

 

Tato epizoda se odehrála během pracovního pohovoru. Výše zmiňovaná typičnost 

spočívá v tom, ţe v uvedené interakci došlo k tzv. opravné sekvenci (viz např. Auer 2014: 

kap. 13). Ty provádíme při hovoru běţně. V př. (1) si mluvčí B povšiml, ţe mluvčí A ve své 

promluvě (řádek 1) pouţil nevhodné, resp. chybné označení města (první fáze JM), hodnotil 

ho negativně (neodpovídalo skutečnosti, tedy určité „faktické normě“ – druhá fáze JM), 

navrhl plán úpravy (řádek 4, třetí fáze JM), který byl následně implementován mluvčím A 

(řádek 5, čtvrtá fáze JM). Tento způsob popisu tedy pojímá repliku na řádku 5 tak, ţe mluvčí 

A touto promluvou dokončil opravu sebe sama, nicméně opravu lze povaţovat za hotovou jiţ 

v replice na řádku 4 (příhodná by tato úvaha byla v případě, ţe by nedošlo k zopakování 

názvu města mluvčím A v replice na řádku 5).  

Na první pohled můţe být v tomto popise zaráţející, ţe jsou popisovány fáze JM (fáze 

povšimnutí a hodnocení), aniţ by byly doloţeny odpovídajícími verbálními aktivitami. Při 

realizaci plánu úpravy TJM implicitně očekává, ţe musel být navrţen plán úpravy, pro jehoţ 

návrh bylo motivací negativní hodnocení v druhé fázi JM. Fáze hodnocení by nemohla nastat, 

pokud by nedošlo u mluvčího k povšimnutí. Zároveň je za JM povaţována i taková aktivita, 

kdy dojde pouze k povšimnutí, povšimnutí a  následnému hodnocení nebo k povšimnutí, 

hodnocení a návrhu plánu úpravy. 

V případě, ţe dojde v druhé fázi JM k negativnímu hodnocení, je takový jev označen 

jako jazyková neadekvátnost nebo jazykový problém. Příklad (1) ilustroval JM řešící 

jazykovou neadekvátnost, která vznikla během interakce a která byla během ní i vyřešena. To 

je typické pro tzv. jednoduchý jazykový management. Naproti tomu tzv. organizovaný 

jazykový management představuje proces, který probíhá ve více interakcích, resp. se vztahuje 

na více interakcí (je tzv. transinterakční), který navíc můţe probíhat u velké řady účastníků, 

můţe dojít k tematizaci samotného managementu, dochází při něm k vyšší míře zapojení 

jazykových ideologií a jeho předmětem se můţe stát samotný jazykový systém (Nekvapil, 

2010: 65). 
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TJM pracuje s rozlišením tří rovin managementu (Neustupný – Nekvapil, 2006). Tyto 

roviny jsou: socioekonomická (jinde téţ sociokulturní) rovina, komunikační rovina, jazyková 

rovina. Na těchto rovinách můţe dojít k povšimnutí a dalším fázím JM. Mluvčí si můţe 

povšimnout pouţití určitého slova nebo variety u svého komunikačního partnera, můţe 

zaměřit pozornost na komunikaci jako celek, nebo si můţe všímat určitých sociokulturních či 

socioekonomických aspektů interakce. Na základě tohoto povšimnutí pak můţe mluvčí 

provádět další management. Toto rozlišení rovin je relevantní pro studium gratifikací, jak 

bude ukázáno na příkladech níţe. Z termínů sociokulturní a socioekonomická rovina 

pouţívám v této práci spíše termín sociokulturní, neboť jej povaţuji za více obecný (ve 

smyslu, ţe ekonomická sféra je součástí kultury dané společnosti), nicméně u některých 

příkladů je zohlednění ekonomických aspektů pozitivního hodnocení více relevantní, jak je 

ukázáno na příkladech organizovaných jazykových gratifikací (především v části 3.3.2). 

 

2.1. Jazykové gratifikace 

 

Ve studii, která se zabývala jazykovým, komunikačním a sociokulturním 

managementem japonských studentů v Praze (Neustupný, 2003) se poprvé vyskytl termín 

„jazyková gratifikace“. Tím je myšlen takový jev, kdy došlo v rámci JM k pozitivnímu 

hodnocení. Taková hodnocení byla zmiňovaná jiţ dříve, nebylo však pouţito označení 

„gratifikace“ (např. Neustupný 1994: 66). 

Po proběhnutí pozitivního hodnocení mohou nastat také další fáze JM. Jako 

hypotetické adjustments (shodné s původním anglickým adjustment design, třetí fáze JM, 

případně adjustment implementation - čtvrtá fáze JM) Neustupný (1996: 215) uvádí: 

emocionální reakci, verbalizaci pozitivního hodnocení (jako příklad je uvedeno 'he speaks 

faultless English'), či tzv. adjustments acts jako např. zájem mluvčího o opakování stejné 

komunikační nebo sociokulturní situace, nebo různé formy jazykové konvergence (jako 

příklady jsou uvedeny akomodace, imitace, užívání cizího jazyka nebo výpůjček). Protoţe je 

sémanticky nevýhodné překládat adjustment u popisu těchto jevů jako změnu nebo úpravu, 

jak je běţnou praxí v rámci JM, který řeší jazykové problémy (kdy je takový výraz/překlad 

zjevně logický), bude v rámci této práce pro tyto jevy pouţito označení konsekvence 

pozitivního hodnocení (v relevantním kontextu kráceno pouze na konsekvence). 

Homoláč a Mrázková (2014: 13) předpokládají situaci, kdy mluvčí hodnotí pozitivně 

dosud neznámý „módní výraz“, který následkem tohoto hodnocení začne sám pouţívat. 

Takový jev byl pozorovatelný v České republice např. při šíření anglické přejímky cool. S 
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jistou nadsázkou by poté šlo hovořit o „organizované“ jazykové gratifikaci (a s o něco menší 

nadsázkou v případě rozhodnutí televizní stanice Prima Cool, která se obsahem svého vysílání 

zaměřuje na mládeţ, pouţít toto slovo ve svém názvu).  

V rámci této práce jsou za jazykový management povaţovány i takové 

managementové aktivity, které nebyly iniciovány povšimnutím mluvčího, ţe došlo k odchylce 

od určité normy/očekávání (coţ neznamená, ţe by zohlednění norem/očekávání a odchylek od 

norem/očekávání bylo pro analýzu jazykových gratifikací irelevantní). Jeden z důvodů, proč 

je vhodné počítat i s JM, který neiniciovala odchylka od normy/očekávání, uvádí Neustupný 

(1996: 214): „[p]articipants may … [e]valuate positively the lack of deviations or the relative 

lightness of deviations.“  

Nutno připomenout, ţe jev odchylky (od určitých norem) má v TJM zásadní význam, 

neboť TJM je především teorií řešení jazykových problémů, kdy podmínkou „vzniku“ 

jazykové neadekvátnosti nebo jazykového problému je právě toto odchýlení od normy nebo 

očekávání mluvčího v interakci. Nicméně Neustupný (2003: 125) také uvádí: ,,[m]ore than 

ever before we must seek rigorous methods to face the contact situation, solve its problems, 

and reinforce its gratifications.''  

Jazykovou gratifikaci, která se vyskytla v reálné interakci, ilustruje následující příklad 

z korpusu ORAL2013, nahrávka 09A026N (další podobné příklady lze najít pomocí CQL 

dotazu [word="umí.*"][][word=".*sky|.*cky"]):  

 

(2) 

1 A:  maximálně z něj dostneš ţe hrál počítačový hry . von to jako strašně sabotuje von umí  

2      bezvadně anglicky . ale strašně neartikuluje a drmolí hrozně 

 

V tomto příkladu došlo k pozitivnímu hodnocení pomocí slov „von umí bezvadně anglicky“ 

(coţ je analogické k příkladu verbalizovaného pozitivního hodnocení, které uvádí Neustupný 

(1996: 215), viz výše). V tomto případě byla následně negativně hodnocena samotná mluvní 

činnost mluvčího X (neznámý mluvčí). Toto negativní hodnocení můţe od předchozího 

pozitivního hodnocení odpojovat moţnost, ţe by byl pozitivně hodnocen auditivní dojem z 

anglické řečové produkce mluvčího X (nelze ovšem s jistotou říct, ţe mluvčí A vztahovala 

toto hodnocení pouze k řečové produkci v anglickém jazyce). Pozitivní hodnocení tedy 

pravděpodobně odkazovalo na znalost angličtiny, kterou mluvčí X disponuje.  

Pokud se tak stalo, došlo k povšimnutí (kdy k němu došlo, můţe být pouhou 

spekulací), ţe mluvčí X disponuje znalostí angličtiny, která z hlediska mluvčí A můţe být 

klasifikována jako bezvadná. Při analýze jazykového managementu v takovéto interakci je 
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řada skutečností, na které se analytik můţe ptát. Např. jaká je „jazyková“ motivace k 

pozitivnímu hodnocení, tj. s jakou jazykovou normou mluvčí A pracovala (resp. s jakou 

představou „dobré/špatné“ angličtiny), dále např. jaká byla interakční motivace k vyslovení 

takového hodnocení (tj. jaký mohla mít mluvčí A důvod k tomuto sdělení). Obecně řečeno 

základní otázkou, která se v tomto kontextu nabízí, je: co to („pragmaticky“) znamená umět 

jazyk dobře?  

Př. (2) představil moţnou formu gratifikace, která se týkala přímo jazyka (nebo 

některého jazykového aspektu), jde tedy o jazykovou gratifikaci. Následující příklad 

představuje gratifikaci komunikační, kdy byl předmětem pozitivního hodnocení samotný akt 

komunikování: 

 

(3) 

1 H:  ale e . tedy hovoříme o těch neregistrovaných zařízeních a tam prostě ta neregistrovaná 

2       zařízení a paní ombudsmanka to velice krásně vysvětlila ta prostě tyhlety standardy  

3       nerespektují protoţe nejsou registrována jako sociální zařízení čili v uvozovkách ta  

4       kontrola tam nehrozí\ 

 

Mluvčí H v př. (3) je primářka Gerontologického centra Iva Holmerová, která byla 6. 

2. 2015 hostem v pořadu Hyde Park
1
, kde se měla vyjádřit k neregistrovaným sociálním 

zařízením pro seniory, které poskytují nevyhovující sluţby. Ve své promluvě odkazuje (řádek 

2) na předchozí komunikační aktivitu ombudsmanky Anny Šabatové (konkrétně můţe jít o 

tiskovou zprávu informující o sociálních zařízeních pro seniory poskytujících nevhodné 

sluţby
2
) a hodnotí ji pozitivně. 

Podobně jako v příkladu (2) nelze (alespoň přibliţně) říct, kdy v rámci tohoto 

managementové procesu došlo k povšimnutí. Vzhledem ke skutečnosti, ţe nelze říct 

s naprostou jistotou, co přesně míní mluvčí A vysvětlováním, nelze vyloučit, ţe do motivace 

mluvčí H k tomuto hodnocení spadá např. i aktivita spojená s výše zmíněnou tiskovou 

zprávou, tedy např. práce zástupců ombudsmanky provádějících kontroly nevhodných 

sociální zařízení pro seniory a informujících o stavu těchto zařízení (tedy činnost, která 

následně umoţnila informování veřejnosti), nebo mediální rozhovory s ombudsmankou ve 

kterých mohlo dojít k onomu vysvětlování.  Tato nejednoznačnost reference vysloveného 

hodnocení tedy neumoţňuje jasně identifikovat, zda se pozitivní hodnocení týkalo pouze 

komunikační aktivity (poté by bylo vhodné pouţít označení komunikační gratifikace) nebo i 

                                                           
1
 Dostupné na adrese (část videa v čase 14:41 - 14:57): http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10252839638-

hyde-park-ct24/215411058080206-hyde-park 
2
 Dostupné na adrese: http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/ochrankyne-varuje-pred-

nelegalnimi-socialnimi-sluzbami/ 
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sociální aktivity s ní spojené (poté by mohla být řeč o sociokulturní gratifikaci). Mimo to 

mluvčí H takto posílila relevanci vlastního sdělení. 

Př. (3) nastínil relevanci sociokulturní roviny ve snaze o pochopení mechanismu 

gratifikací. Př. (4) je část nahraného rozhovoru. Tato nahrávka byla původně pořízena v rámci 

seminární práce ke kurzu Úvod do experimentální praxe. Respondent nebyl nijak vyzván k 

hodnocení v rámci daného tématu. Tento příklad ilustruje relevanci sociokulturní roviny 

způsobem, ţe její význam je patrný ze samotného obsahu uvedené části rozhovoru: 

 

(4) – R = respondent, T = tazatel 

1 R:  no . (takţe) toto tam je  a: Rusko Ukrajina to je tam [jakoţe] hodně tam kde [(bydlim)] jako  

2 T:                                                               [mhm]              [jo] 

3 R:  ale nevadí mi to jako . paráda\ . naopak já to mám docela i rád protoţe kdyţ tak jako  

4       nakupuju teď čekám jakoby v tý frontě 

5 T:  mhm 

6 R:  v tom ((název obchodu)) [zrovna] 

7 T:                    [mhm] mhm 

8 R:  a teď jako ta maminka si povídá s tím dítětem a já si tak jako zkoušim co třeba rozumím 

9       co nerozumím ((1)) je to (fakt) [paráda] takle no\  

10 T:                  [mhm] 

 

Respondent v této části nahrávky hovoří o různých národnostních menšinách, se 

kterými se setkává v místě svého bydliště. Poté co uvedl, ţe se v této lokalitě vyskytuje ruská 

a ukrajinská menšina, přechází k hodnocení této skutečnosti (od konce řádku 1). Nejprve 

slovy „jako ale nevadí mi to jako paráda“ hodnotí pravděpodobně skutečnost samotné 

přítomnosti zmiňovaných menšin, kdy následně uvádí příklad nepřímé jazykové interakce s 

členy menšiny. V té respondent hodnotil pozitivně skutečnost, ţe mohl poslouchat cizí jazyk 

během nakupování v obchodě a díky tomu následně zkoušet své znalosti těchto jazyků. 

Pozoruhodné je, ţe došlo k pozitivnímu hodnocení komunikačního a sociokulturního aspektu 

interakce s národnostními menšinami, kdy uvedení pozitivně hodnocené jazykové interakce 

podpořilo pozitivní hodnocení „sociokulturní interakce“ respondenta s danými menšinami. 

Jinými slovy, respondent uvedl pozitivní hodnocení interakce jako odůvodnění pozitivního 

hodnocení sociokulturního. Opět je na místě otázka, co motivuje respondenta k pozitivnímu 

hodnocení, zvláště pokud tuto situací vnímal jako odchylku od svého běţného očekávání. Na 

základě osobního dojmu a znalosti zájmů mluvčího R předpokládám, ţe jednou z motivací 

můţe být právě zájem o východoslovanské jazyky. 

V rámci gratifikací odehrávajících se na sociokulturní rovině je vhodné podotknout, ţe 

pro studium jazykových gratifikací jsou ţádoucí příklady takových pozitivních 

sociokulturních hodnocení, které mají určitý vztah k jazyku. Sociokulturní gratifikace můţe 
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být např. i pozitivní hodnocení, které zmínil japonský student v Praze, který se těšil, ţe 

k snídani bude podávána šunka a „turecká káva“ (Neustupný, 2003: 137). Takovéto příklady, 

pokud neprojevují specifický vztah k jazyku, se zdají být pro výzkum jazykových gratifikací 

méně relevantní. Toto zdání se ovšem můţe ukázat jako mylné, neboť obecná sociokulturní 

gratifikace určité společnosti můţe dopomoci ke gratifikaci jazykové. 

 

2.2. Teoretický problém vymezení jazykových gratifikací 

 

Protoţe dosud neexistuje literatura, která by poskytovala jasné vymezení gratifikací 

v ohledu na moţné formy jejich realizací, bude v této práci navrţeno vymezení, u něhoţ 

mohou být v budoucnu nutné určité modifikace. Vyvstává zde tedy teoretický problém, jak 

samotný jev jazykové gratifikace vymezit. Problematičnost je značná uţ jen kvůli skutečnosti, 

ţe samotná formulace „pozitivní hodnocení“ je vágní.  

Jednu odpověď na otázku pojetí pozitivního hodnocení nabízí Kopecký (2014: 284): 

„hodnocení lze chápat nejen jako psychický proces, ale také jako komunikační akt, jímţ 

mluvčí něčemu přisuzuje hodnotu“. Pro srovnání uvádí Kopecký i definici slovesa hodnotit ze 

Slovníku spisovného jazyka českého (Havránek, 1960-1971): „uvaţovat o hodnotě něčeho, 

někoho, pronášet mínění o hodnotě něčeho, někoho […]“). Na místě „něčeho“ v těchto 

definicích je v případě jazykových gratifikací sám jazyk či některý jeho aspekt, v případě 

komunikačních gratifikací to je pak samotný akt komunikování, v případě sociokulturních 

gratifikací snad jakýkoliv hodnotitelný aspekt sociálního světa. Na základě těchto definic 

hodnocení bude pro přesnější elaboraci definice jazykové gratifikace nutné zapojit poznatky 

z psychologie, které mohou upřesnit, jak lze psychické proces hodnocení chápat.  

Vzhledem k současnému stavu výzkumu jazykových gratifikací povaţuji za praktické 

přidrţet se v rámci vymezení pozitivního hodnocení těch případů jazykových gratifikací, v 

nichţ došlo k explicitní či implicitní verbalizaci tohoto hodnocení. Lze očekávat (i na základě 

prezentovaných příkladů), ţe určité jazykové gratifikace se odehrají pouze v mysli mluvčího. 

Podle popisu moţných adjustments (zde konsekvencí) představených výše se navíc zdá, ţe 

jazykovou gratifikací by mohla být i taková situace, kdy jeden mluvčí něco řekne a druhý 

mluvčí se díky tomu cítí dobře. V tomto ohledu je ovšem vhodné rozlišit takové situace, kdy 

se mluvčí cítí dobře díky určitému jazykovému aspektu, nebo díky dalším souvisejícím 

skutečnosti spojeným s právě slyšenou promluvou. 

Jak jiţ bylo zmíněno, zahrnutí procesu emocionálního zpracování jazykových vjemů a 

jeho detailní popis vyţaduje hlubší zapojení poznatků z psychologie. Předpokládám, ţe 
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v budoucnu bude zapojení těchto poznatků vhodné pro lepší pochopení jak zde zkoumaného 

jevu, tak i obecně pochopení vnitřní neverbalizované metajazykové aktivity. 
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3. Metodologie 

 

V této části jsou představeny různé metodologické postupy vyuţitelné pro výzkum 

jazykových gratifikací, především z hlediska získávání samotných (meta)jazykových dat. U 

kaţdé metody jsou diskutovány její omezení. Také je prezentováno několik poznatků 

k vyhledávání relevantních kontextů, které se ukázaly být vhodné zohlednit ještě před 

započetím samotného sběru dat. 

 

3.1. Pozorování 

 

Základním typem metod, který je uţitečný ve výzkumu jazykových gratifikací, jsou 

různé formy pozorování. V následujících podkapitolách jsou uvedeny základní charakteristiky 

dvou metodologických přístupů na pozorování zaloţených. 

 

3.1.1. Zúčastněné pozorování 

 

Určitý standard (obecně v rámci sociálních věd) představuje metoda zúčastněného 

pozorování. Zúčastněním se v tomto spojení myslí celkové zapojení pozorovatele do ţivota 

zkoumané (zde tedy jazykové) komunity. Rodilý mluvčí (či mluvčí obdobné kompetence) 

tedy můţe přistupovat k ostatním rodilým mluvčím jako ke členům jedné široké jazykové 

komunity. Lze tedy předpokládat, ţe v rámci interakcí odehrávajících se v českém jazyce se 

stává rodilý mluvčí češtiny (či mluvčí na srovnatelné jazykové úrovni) kompetentním 

pozorovatelem metod, které mluvčí češtiny vyuţívají v komunikaci, a v ohledu na tuto práci 

pozorovatelem toho, jak „dělají“ gratifikace.  

Nutným omezením pozorovacích metod je skutečnost, ţe nelze mluvčí snadno „vidět 

do hlavy“. Z tohoto důvodu nelze mluvit s jistotou o procesech, které se odehrávali v 

mluvčích během komunikace. Určitou moţnost k překročení tohoto omezení má metoda 

systematického sebepozorování. 

 

3.1.2. Systematické sebepozorování 

 

Tato metoda, přehledně představená v knize Systematic Self-Observation (Rodriguez 

& Ryave, 2002) představuje formu introspektivního pozorování sebe sama, zpravidla se 

zaměřením na určité podněty nebo určité situace. Pomocí této metody lze sebepozorování 
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systematizovat a obdrţet tak údaje o vnitřních procesech mluvčích, které by nebylo moţné 

získat pouhým přímým pozorováním. Ve zmíněné knize je navrţen následující modelový 

postup výzkumu vyuţívající tuto metodu (s. 10): 

 

1) Vybrání jevu vhodného pro metodu systematického sebepozorování (dále SSP) 

2) Formulování tématu 

3) Nábor informátorů 

4) Vedení informátorů k pochopení a docenění logiky sociálně vědního bádání v rámci 

výzkumného projektu 

5) Naučení informátorů, jak být senzitivními, spolehlivými a přesnými pozorovateli 

6) Naučení informátorů, jak zaznamenávat svá pozorování detailním a správným způsobem 

7) Příprava informátorů pomocí ukázkových cvičení 

 

Z tohoto prostého výčtu kroků je zřejmé, ţe pro „kalibraci“ této metody bude potřeba vyřešit 

řadu teoretických otázek, především v rámci kroků 4-7. Obecně se tedy můţeme ptát, jak tyto 

kroky vykonat, aby ve výsledku získaná data byla co nejpřirozenější, teoreticky 

nejuchopitelnější, a aby zároveň nemusel informátor vynakládat ţádné přílišné úsilí při 

zaznamenávání svých pozorování (coţ by samo o sobě mohlo poţadovanou přirozenost 

sniţovat).  

Problémem je uţ jen skutečnost, ţe zatímco můţeme gratifikace provádět poměrně 

běţně, nelze předpokládat, ţe by je sami mluvčí v nějaké velké míře reflektovali. Je tedy 

otázka, jakým způsobem by měl být jev gratifikace v rámci vyuţití metody SSP popisován, 

aby nebylo pozorování pro respondenta/informátora příliš náročné. Z tohoto důvodu se 

domnívám, ţe je nejprve nutné fenomén jazykových gratifikací obecně popsat, a v ideálním 

identifikovat emické (uţivatelské) kategorie, pomocí nichţ uţivatelé jazyka svá pozitivní 

metajazyková hodnocení běţně formulují, Na základě těchto poznatků pak můţou být kroky 

4-7 vykonány. Vzhledem k tomu, ţe obecné poznatky o gratifikacích byly získávány postupně 

během vypracování této práce, bylo od vyuţití této metody prozatím upuštěno. 

 

3.2. Interview 

 

Jedním ze standardních postupů v rámci sociálně zaměřeného výzkumu (tedy i 

výzkumu sociolingvistického) je pouţití různých forem interview. Obecně jde o rozhovor, při 

němţ sleduje výzkumník provádějící výzkum určitý záměr, zpravidla jde o získání určitých 
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informací od respondenta. V tomto ohledu se nabízí otázka: „jaká data, která jsou získatelná 

pomocí různých forem interview, jsou relevantní pro výzkum jazykových gratifikací?“ Při 

hledání odpovědi na tuto otázku je vhodné brát ohled na skutečnost (jak bylo zmíněno jiţ 

výše), ţe pro určitou výpovědní hodnotu následně formulovaných závěrů by měla být data co 

interakčně nejpřirozenější, tj. data by měla popisovat situace pozitivního hodnocení 

v interakcích, kde se tato hodnocení objevila spontánně, ideálně bez výzvy člověka, který 

provádí výzkum. Z tohoto důvodu se ukázalo, ţe nejběţnější forma interview formou otázka-

odpověď není pro samotné studium jazykových gratifikací příliš relevantní (viz níţe).  

Proti poţadavku interakční přirozenosti jde skutečnost, ţe samotná komunikační 

situace „interview“ není přirozenou interakcí (ve smyslu, ţe se s takovouto interakcí člověk 

během svých všedních jazykových interakcí běţně nesetkává). Tuto problematiku obecně 

formuluje Labov (1972) jako tzv. observer‘s paradox. Nepřirozenost interview tedy vyţaduje 

speciální obezřetnost při hodnocení jeho uţitečnosti. V následujících podkapitolách budou 

popsány tři druhy interview, které jsou vyuţitelné (a vyuţívané) v rámci studií zabývajících se 

jazykovým managementem. Nejprve je však vyhodnocena vyuţitelnost standardní formy 

interview v podobě otázka-odpověď, která byla shledána (v podobě, v jaké jsem ji realizoval) 

jako poněkud nevhodná. 

 

3.2.1. Interview formou otázka-odpověď 

 

V rámci této práce byly realizovány 4 polostrukturovaná interview, během nichţ 

dostali respondenti libovolný prostor pro svou odpověď i pro sdělení jakýchkoliv dalších 

myšlenek, které je k tématu napadly. Pokládané otázky byly následující: 

 

1) Jaký máte pocit z toho, ţe se v češtině často uţívají anglické přejímky namísto 

jejich českých překladů? 

 

2) Jak vnímáte slova typu – cool, hustý, krutý, krutopřísný, vymáklý, vychytaný, 

epický? Pouţíváte nějaká? 

 

3) Co si myslíte o vztahu Čechů a Slováků, respektive češtiny a slovenštiny? Máte 

nějaká oblíbená slovenská slova? 

 

4) Co si myslíte o vztahu Čechů a Vietnamců a jejich vzájemné komunikace? 
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5) Co si myslíte o slovních vycpávkách, jako jsou – prostě, třeba, jako, jakoby, jaksi, 

tedy, tak? Vnímáte jejich pouţívání jako problém nebo jako praktickou záleţitost? 

 

6) Co si myslíte o českém slovu „vole“? 

 

7) Pouţíváte slovní spojení jako: vzít roha, je mi to ukradený, je mi to šumák, házím 

na to salám, má pod čepicí, dělá mrtvýho brouka, něco tu neklape, malovat čerta na 

zeď, nelámej to přes koleno, vlez mi na záda, jde mi z toho hlava kolem, je to trochu 

přitaţený za vlasy? 

 

8) Co si o těchto spojeních myslíte? 

 

9) Máte nějaká česká nebo anglická oblíbená slova (případně z jiného jazyka)? 

 

Po vyhodnocení výsledků se ukázalo, ţe přestoţe řada odpovědí obsahovala aspekt 

pozitivního metajazykového hodnocení, málokdy šlo o případy přirozených jazykových 

gratifikací. Obecně většina odpovědí popisovala určité jazykové postoje, které jsou sice 

relevantní, o gratifikacích jako metajazykové činnosti a metajazykovém jednání ovšem příliš 

neříkají. Zároveň šlo vţdy o zprostředkovaný popis pozitivního hodnocení, který nebyl 

interakční přirozený. Po zpětné reflexy jsem došel k závěru, ţe zvolené otázky byly v rámci 

výzkumu gratifikací poněkud nevhodné.  

Pro vyuţití interview v této formě pro budoucí výzkum jazykových gratifikací bude 

třeba otázky formulovat způsobem, který se zaměření na vyprávění respondenta o takových 

kontextech, v nichţ lze metajazykové hodnocení předpokládat (viz část 2.3). 

 

3.2.2. Jazyková biografie 

 

Jazykové biografie (viz např. Nekvapil, 2000, 2004) lze povaţovat za formu 

narativního interview, při němţ je respondent dotázán na svůj jazykový vývoj, případně na 

jeho určitou část (např. jazykový vývoj v určitém období, jazykový vývoj v rámci určitého 

jazyka apod.). Během tohoto vyprávění dochází běţně k tzv. managementovým souhrnům 

(blíţe viz Nekvapil, 2004). Tyto souhrny zahrnují velkou řadu interakcí (během nichţ byl 

např. osvojován určitý jazyk), které mohou být ve výsledném vyprávění popsané několika 
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větami (nebo i pouze jednou). Jak je ukázáno na příkladech níţe (část 3.2.1.), v rámci těchto 

souhrnů lze identifikovat aspekty pozitivního hodnocení. 

 

3.2.3. Následné interview 

 

Tento typ interview navrhl Neustupný (1990) za účelem získání informací od 

respondenta, zda došlo k určité metajazykové aktivitě (resp. JM), a pokud ano, k jaké. Postup 

je obecně takový, ţe respondentovi je přehrána určitá interakce (případně úsek), kdy je 

následně respondent dotázán na řadu otázek, které mají za cíl určitým způsobem dovést 

respondenta k popisu jazykového managementu, který prováděl přímo během přehrané 

interakce.  

  Upravená verze tohoto interview byla pouţita v rámci výzkumu vietnamské jazykové 

komunity v České republice (Sherman – Homoláč, 2014). Úprava spočívala v postupu 

provádění interview, kdy byl po přehrání určité pasáţe ponechán prostor respondentovi pro 

komentování dané části nahrávky. Zároveň byl v této verzi brán zřetel na interakční aspekt 

interview, kdy přehrání repliky představovalo poloţení dotazu, a respondentova reakce 

představovala odpověď na dotaz. Příklady níţe (část 3.2.2.) ilustrují, ţe v rámci 

respondentových odpovědí během následného interview, jsou identifikovatelná pozitivní 

metajazyková hodnocení. 

 

3.2.4. Interakční interview 

 

Interakční interview představuje variantu vyuţitou např. Neustupným (2003) v rámci 

studia jazykového (a dalšího) managementu japonských studentů v Praze. Při něm byl 

respondent vyzván ke vzpomínání na průběh jednoho dne, kdy neměl ţádné studijní 

povinnosti. Nejprve proběhlo tzv. situační mapování, při němţ respondent vzpomínal na 

průběh svého dne v krátkých intervalech (zhruba 15 aţ 30), následně byly popsány jejich 

detaily a poté byl ke kaţdé vzpomenuté situaci respondent dotázán, zda si vzpomíná, zda 

proběhl nějaký jazykový či sociokulturní management. V této studii byly roviny popisu 

rozděleny na gramatickou, negramatickou a sociokulturní. Gramatická a negramatická rovina 

v podstatě odpovídají pojetí jazykové a komunikační roviny pouţité v této práci.  
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3.3. Vyhledávání relevantních kontextů 

 

Při sběru dat se zdá být vhodné pokusit se zaměřit především na kontexty či situace, 

v nichţ lze určité metajazykové aktivity očekávat. Takové situace mohou být např. výuka 

cizího jazyka, kontaktní situace (tedy obecně interakce mluvčích s různými rodnými jazyky, 

viz např. Neustupný 2008), osvojování jazyka a jazyková výchova (způsob, jakým rodič své 

dítě jazykově vychovává), hovor lingvistů či filologů, proces vymýšlení názvu pro nový 

výrobek, internetová diskuze u článku o výroku politika apod. Zároveň lze předpokládat, ţe u 

kaţdého aktu JM, u něhoţ došlo k provedení čtvrté fáze, tedy realizace plánu úpravy, lze 

předpokládat pozitivní hodnocení navrţeného plánu úpravy, případně provedeného plánu 

úpravy. Verbalizování takového aktivity ilustruje příklad (14) níţe. 

Pro příklad jeden typ interakce, u něhoţ můţeme předpokládat vysoký počet 

jazykových gratifikací, jsou interakce mezi dítětem a rodičem v době jeho prudkého 

jazykového vývoje. Zároveň také role rodiče jako „jazykového manaţera“ dítěte můţe být 

pozoruhodná. Řada dětí se pravděpodobně setkala s hodnocením určitých slov jako 

„kouzelných“ – zpravidla jde o slova „prosím“ a „děkuji“. Rodič tím, ţe hodnotí před dítětem 

tato slova pozitivně (ve smyslu, ţe mají určitou „kouzelnou moc“, jinak řečeno, mají značnou 

platnost v rámci zdvořilostních konvencí), motivuje dítě k jeho uţívání. Mám osobní 

zkušenost s běţnou jazykověmanagementovou praxí (opakovanou v řadě interakcí) 

v situacích, kdy dítě o něco poţádá a přitom o to nepoprosí (nebo něco dostane a nepoděkuje), 

načeţ se (obvykle) rodič zeptá „jak se říká?“, přičemţ pokud dítě následně poprosí nebo 

poděkuje, rodič pronese repliku ve smyslu „tak je to správně.“ Pronášením pozitivního 

hodnocení určitého jazykového jednání můţe být takto dítěti vštěpována zdvořilostní 

jazyková norma. 

 

3.4. Zohlednění pragmatických aspektů jazykových gratifikací 

 

V rámci analyzování jazykových a souvisejících gratifikací je vhodné zohlednit 

pragmatický aspekt analyzovaného jazykového (resp. metajazykového) chování a jednání. 

Neustupný (např. 1983) vyděluje v rámci verbální aktivity dva základní typy: první typ je 

běţné uţívání jazyka ve všech rozličných funkcích kromě metajazykové, druhý typ je pak 

právě metajazyková aktivita. Jak je ukázáno na příkladech níţe, i metajazykové promluvy 

jsou formou jednání, na níţ lze uplatnit poznatky z lingvistické pragmatiky. 
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 Dílčím cílem této práce je tedy poukázat na pragmatické aspekty související 

s jazykovými gratifikacemi. V rámci analýzy příkladů si lze povšimnout, ţe mluvčí tím, ţe 

hodnotí pozitivně určitou (jazykovou) skutečnost, zároveň vykonává určitý typ jednání (ve 

smyslu Austinova pojetí (Austin, 1962, souhrnně v Auer, 2014: kap. 7)). Určitý typ jednání je 

v dané interakci kontextově vázaný, určité označení daného typu jednání představuje pouze 

určitou analytickou aproximaci toho, k jakému jednání ve skutečnosti došlo. Bez introspekce 

nelze říci s jistotou (ovšem nelze předpokládat, ţe by absolutní jistota byla moţná i při pouţití 

introspekce), jakého typu jednání chtěl právě mluvčí docílit.  

Zároveň je vhodné zohlednit skutečnost, ţe realizace samotné verbalizace pozitivního 

hodnocení nemusí poskytovat dostatečné indicie, podle nichţ by šlo usoudit, o jaký typ 

jednání pravděpodobně šlo. Např. věta „to jsi řekl hezky“ řečená s výrazně niţším intonačním 

rozpětím daného mluvčího můţe indikovat ironii, ovšem v případě, ţe tato změna intonačního 

rozpětí natolik značná není, můţe dojít analytik k závěru, který nebude odpovídat skutečnosti 

(resp. nebude tuto skutečnost se značnou mírou pravděpodobnosti aproximovat). 

Dalším pragmatickým aspektem, který hraje určitou roli v jazykových gratifikacích, je 

kooperační princip formulovaný Gricem (1975). Podle tohoto principu se mluvčí v interakci 

orientují na soubor maxim. Maximy lze chápat jako interakční pravidla, kterými se mluvčí 

řídí, aby byla jejich interakce kooperativní. Tyto maximy jsou maxima kvantity (neříkat moc 

ani málo), maxima kvality (říkat pravdu, neříkat nic, pro co nemá člověk adekvátní důkazy), 

maxima relace (být relevantní) a maxima způsobu (mluvit jasně, vyhnout se rozvláčnostem 

apod.). Všechny tyto maximy mohou v určitých interakcích představovat normativně-

konstitutivní aspekt, na jehoţ základě lze určitou promluvu či její aspekt hodnotit pozitivně. 

Pozitivní hodnocení je umoţněno tím, ţe byla určitá maxima (nebo i všechny) dodrţena. 

V následující části, v níţ je analyzována řada příkladů, je v rámci analýzy brán na tyto 

pragmatické aspekty zvláštní zřetel. V páté části této práce, v níţ je představen návrh 

typologie jazykových gratifikací, je prezentováno shrnutí pragmatických aspektů 

identifikovaných v analyzovaných příkladech. 
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4. Analýza příkladů  

 

V této kapitole jsou analyzovány příklady získané výše navrţenými metodami (kromě 

pár výjimek). Dále jsou představeny a analyzovány příklady získané z dalších zdrojů. Postup 

analýzy lze shrnout následovně: 

 

1) Identifikace verbalizace pozitivního hodnocení v rámci metajazykové aktivity 

2) Identifikace jazykového aspektu pozitivního hodnocení (tj. jaký aspekt jazyka je 

pozitivně hodnocen) do míry, jeţ daný příklad dovoluje  

3a) Identifikace pragmatických aspektů a interakčních konsekvencí daného mluvního 

aktu v případě, ţe jde o jednoduchou gratifikaci 

3b) Zváţení sociálních konsekvencí v případě, ţe jde o organizovanou gratifikaci 

 

4.1. Zúčastněné pozorování 

 

Tato část představí několik příkladů gratifikací z interakcí, jichţ jsem byl přímým 

účastníkem. Jde o příklady zapsané, mohlo tedy dojít k chybě zápisu, co se týče celkové 

realizace. Byl ovšem dbán zřetel na to, aby byla formulace pozitivního metajazykového 

hodnocení řádně zapsána. 

První příklad je promluva studentky lingvistiky pronesená na semináři kurzu 

sociolingvistiky, kde studenti diskutovali o různých pozorovaných variacích u sociálních 

skupin, jichţ jsou součástí. Běţnou sociální skupinou, kde byly specifické varianty 

pozorovány, byla rodina. Jedna studentka uvedla následující příklad: 

 

(5)  

1 S:  to se mi strašně líbilo kdyţ jsem jednou seděla doma a najednou slyšim jak mamka v  

2  kuchyni říká nonýn/ 

 

Tato studentka (mluvčí S), která se zajímá o finský jazyk, popsala nepřímou interakci 

se svou matkou, která sama zná pár finských slov a občas nějaké pouţije (zjištěno následným 

dotázáním). Během této interakce mluvčí S zaslechla, ţe její matka pronesla „nonýn“, coţ je 

finské slovo, které lze definovat jako citoslovce překvapení, údivu, radosti, či smutku (v 

závislosti na kontextu a způsobu zvukové realizace). Toto bylo poprvé, kdy matka mluvčí S 

toto slovo pouţila, v jistém smyslu šlo tedy o odchylku od aktuálního očekávání. Zároveň se 

mluvčí S líbilo (také zjištěno dotázáním), ţe její matka toto slovo pouţila pragmaticky 

vhodným způsobem, aniţ by ji musela být funkce tohoto slova vysvětlena.  



24 

 

K povšimnutí v této vyprávěné interakci došlo pravděpodobně bezprostředně poté, co 

matka mluvčí S slovo „nonýn“ pouţila, načeţ mluvčí S pocítila pozitivní emocionální reakci. 

Tento příklad dokládá dvě skutečnosti: 1) verbalizovaná jazyková gratifikace můţe 

představovat zprávu o pozitivním hodnocení realizovaném jako příjemný pocit v minulosti; 2) 

pozitivní hodnocení můţe být neverbálního charakteru. Kromě konsekvence ve formě 

příjemné emocionální reakce bylo další konsekvencí pozitivního hodnocení její verbalizování 

jakoţto příspěvku do lingvistické debaty. 

Následující příklad je zapsaná promluva z interakce dvou mluvčích, řečená mluvčím 

O, v níţ odkazuje a pozitivně hodnotí frázi, kterou druhý mluvčí pouţil v jiné jazykové 

interakci o několik hodin dříve. 

 

(6)  

1 O:  to se mi líbilo jak si řek to aristokratický manýry\ 

 

Mluvčí O ve své replice hodnotí pozitivně frázi „aristokratický manýry“, kterou 

pronesl jeho komunikační partner v jiné interakci. Komunikační partner mluvčího O označil 

touto frází skutečnost, ţe se často při různých městských slavnostech odpalují ohňostroje. Po 

svém sdělení pozitivního hodnocení pokračoval mluvčí O vyprávěním o svém kamarádovi, 

který sleduje seriál, v němţ ústřední roli hraje šlechtický rod. Tento kamarád hodnotí způsoby 

jednání šlechticů pozitivně (ve smyslu, ţe „mají úroveň“). Sdělením pozitivního hodnocení 

bylo vytvořeno tematické pojítko, na něţ mohl mluvčí O relevantně navázat svým 

vyprávěním. 

Podobně jako v předchozím příkladu, mluvčí odkazuje na interakci v minulosti, v níţ 

zaţíval určité „líbení se“, jehoţ předmětem bylo specifické uţití jazyka. V onu chvíli mohlo 

jít o určitý dobrý pocit nebo o vnitřní verbalizaci pozitivní hodnocení (ve formě myšlenky). 

Po následném dotázání mluvčí O uvedl, ţe frázi „aristokratický manýry“ hodnotil pozitivně, 

neboť se mu tato fráze zdála příhodnější, neţ např. fráze „šlechtické způsoby“. Podobně jako 

v předchozím příkladu, vnější verbalizace představuje spíše zprávu o tom, ţe ke gratifikaci 

došlo, spíše neţ samotný proţitek.  

Příklad (7) je zapsaná promluva jedné cestující v autobuse (mluvčí C): 

 

(7)   

1 C: máme být trpěliví prý se to za chvíli ohřeje\ .. jsem ráda ţe jsem se zeptala 

2 protoţe posledně kdyţ jsem jela tak řidič nezatopil za celou cestu\ 
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V tomto případě jde o komunikační gratifikaci. Mluvčí C se bezprostředně před tímto 

sdělením vrátila od řidiče autobusu, kterého se pravděpodobně zeptala, zda by mohl zapnout 

topení. Moment povšimnutí nelze vymezit, neboť mluvčí C byla sama účastnicí komunikace, 

kterou hodnotila. Lze hovořit o povšimnutí kontinuálním, kdy mluvčí C zkrátka věnovala 

pozornost tomu, ţe došlo ke komunikaci, resp. k určitému „zeptání se“. Toto zeptání se 

následně hodnotila pozitivně slovy „jsem ráda, ţe jsem se zeptala“. Jako odůvodnění svého 

pozitivního hodnocení uvedla mluvčí C skutečnost, ţe kdyţ jela autobusem naposled, řidič za 

celou cestu nezatopil, coţ implikuje, ţe jí byla zima. Součinitelem pozitivního hodnocení tedy 

byla skutečnost, ţe mluvčí C nabyla díky provedení komunikační aktivity určité jistoty (v 

tomto případě, ţe topení poběţí, tudíţ ţe ji zima nebude). 

 

4.2. Interview  

 

V této části jsou uvedeny příklady jazykových gratifikací získaných pomocí dvou 

forem interview. Těmito formami jsou jazyková biografie a následné interview. Původně 

vznikla nahrávka prezentované jazykové biografie a následného interview v rámci 

vypracování seminární práce ke kurzu Jazykové komunity v České republice. 

 

4.2.1. Jazyková biografie 

 

V této části je prezentováno několik příkladů jazykových gratifikací, resp. 

gratifikačních souhrnů. K těm došlo během vyprávění jazykové biografie mluvčího E, který je 

etnickým Maďarem, přičemţ se narodil a ţil na jiţním Slovensku. Ve svém vyprávění, které 

pojal jako vyprávění o tom, jak se stal bilingválním (na pozadí vyprávění svého ţivotního 

příběhu), uvádí v rámci tohoto vývoje několik aspektů, které hodnotí pozitivně. Ty lze 

sledovat v následujících replikách. 

 

(8) 

1 E:   no tak . tam som uţ v podstate nemal problém so slovenčinou lebo . m vtedy som uţ  

2  dosť čítal . á . samozrejme čítanie nie je to len otrepaná fráza ale pomáha ti . e naučiť   

3  se nejaký jazyk\ 

 

Implicitní pozitivní hodnocení lze identifikovat ve sdělení, ţe v popisovaném období 

jiţ se slovenštinou „neměl problém“, jinými slovy jeho znalosti slovenštiny mu umoţňovaly 

(v jistém smyslu) bezproblémovou komunikaci. Za uţitečný vliv, který mluvčímu pomohl 
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v osvojování slovenštiny je označená četba literatury. Jde tedy o pozitivní vyhodnocení 

vlastní jazykové kompetence v rámci širšího časového období. 

 

(9) 

1 E:  vlastne vďaka tomu som uţ bol v petnáctich .. asi .. jako gramaticky a tak uţ na    

2  výborné úrovni na bilingválne\ chýbala mi ještě asi trocha štylistika . ktorou ale naberieš  

3  aţ .. proste tonami čítania\ hej/ 

 

V této části mluvčí E opět zpětně hodnotí pozitivně svojí znalost slovenštiny. Vytváří i 

určité dělení hodnotitelných aspektů jazyka, kdy vyděluje gramatiku a stylistiku, přičemţ 

pozitivní hodnocení obdrţela gramatická znalost. Tento příklad poskytuje částečně emické 

kategorie (částečně kvůli přihlédnutí ke skutečnosti, ţe mluvčí E má určité lingvistické 

znalosti), umoţňující sledovat pozitivně hodnotitelné roviny jazyka v kategoriích samotného 

uţivatele jazyka. 

 

(10) 

1 E:  zo štylistické stránky mi určite pomohla najviac výška\ tam sme mali všetky predmety 

2  v slovenčine\ . hej/ od prváku\ a keďţe som študoval kultúru a . literatúry a jazyky . tak 

3  som bol aj nútený sa naučiť pekne písať a tak ďalej proste kritiky alebo takové blbosti\ 

 

Tato replika začíná sociokulturní gratifikací, v jejímţ rámci je pozitivně hodnoceno 

studium na vysoké škole, které mluvčímu E pomohlo vylepšit jeho jazykově stylistické 

dovednosti. Zároveň je zmíněn i určitý sociální tlak („som bol aj nutený“), který nutil 

mluvčího E tyto dovednosti vylepšit. Tento tlak vytvářel na mluvčí E takové poţadavky, které 

v důsledku znamenaly, ţe musel vylepšovat své jazykové schopnosti (v tomto kontextu 

především stylistiku psaného jazyka) do takové míry, ţe v rámci následného hodnocení 

obdrţel pozitivní hodnocení (minimálně takové, aby splnil poţadavky kladené daným 

jazykovým úkolem, např. napsat kritiku). Tato skutečnost naznačuje, ţe v rámci hodnocení 

literárních (a samozřejmě nejen literárních) jazykových schopností a výkonů můţe docházet 

k metajazykovému hodnocení. O tomto fenoménu pojednal Neustupný (2003), který 

koncipoval literární kritiku jako JM. Příklad organizované jazykové gratifikace ve formě 

udílení literárních cen je uveden v části 3.3.3. níţe). 

 

(11) 

1 E:  takţe .. lineárne by som povedal ţe sa to zlepšovalo . m tendencia išla hore od  

2  takových dvanástich a myslim si ţe . ţe sa to nezastaví do konce ţivota lebo . stále sa 

3  je v čom zlepšovať\ . hlavne teraz keď čítam skoro dennodenne a vidím ţe ešte stále   

4  máme nejaké nedostatky a aká aký môţe byť jazyk krásny . m . keď ho vie fakt niekto  

5  pouţívať\ .. takţe myslim ţe je to celkom na schopné úrovni na to ţe som pôvodom  
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6  maďar a s jazykom materinským maďarským tak uţ som dosiahol solídnu formu  

7  bilingválnej pripravenosti . aţ to dospelo do toho štádia ţe po celý čas na výške som  

8  nehovoril po maďarsky\ .. a mojou silnejšou jazykovou stránkou sa stala slovenská hej/ 

 

V tomto příkladu mluvčí E svůj vývoj osvojování slovenštiny shrnuje, přičemţ pozitivní 

hodnocení lze sledovat v následujících aspektech vývoje: 

 - postupné zlepšování jazykových schopností ve slovenštině od dvanácti 

  - vnímání toho, „jaký můţe být jazyk krásný“, během četby 

  - dosaţení stejné úrovně jazykové kompetence v druhém jazyce jako v jazyce   

  mateřském 

  - vnímání kompetence v druhém jazyce jako vyšší neţ v jazyce mateřském během   

  studia na vysoké škole 

 

4.2.2. Následné interview 
 

Tato část představí dva příklady jazykových gratifikací získaných pomocí následného 

interview, resp. jeho varianty. Jde o variantu následného interview uţité v rámci studia vietnamské 

jazykové komunity v České republice (Sherman – Homoláč, 2014). Při tomto interview respondent 

(mluvčí E, stejný jako v příkladech jazykových gratifikací v rámci vyprávění jazykové biografie) 

reagoval na přehrávané vystřiţené pasáţe z předchozí jazykové biografie. Následující příklady 

představují reakce mluvčího E na vystřiţenou část předchozí nahrávky jazykové biografie (část 

přepisu psaná kurzívou). Cílem přehrání pasáţe v př. (12) bylo mj. docílit toho, aby E ve své reakci 

rozvedl část z přehrané repliky, v níţ zmiňuje, ţe vnímá určité krásy jazyka u osob, které jazyk „umí 

pouţívat“. 

 

(12) 

1 E: takže .. lineárne by som povedal že sa to zlepšovalo . m tendencia išla hore od takových  

2 dvanástich a myslim si že že sa to nezastaví do konce života lebo . stále sa je v čom zlepšovať\ 

3 . hlavne teraz keď čítam skoro dennodenne a vidím že ešte stále máme nejaké nedostatky 

4 a aká aký môže byť jazyk krásny . m . keď ho vie fakt niekto používať\ 

(1.2) 

5 E: no s timto viem len súhlasiť proste keď je niekto majster svojho jazyka . hej . tak ťaţko sa  

6 s ním nejak meriť meţit jak jak je to po [česky/] 

7 T:                                                                  [měřit\] 

8 E: měřit no\ no lebo keď si prečítam Vilikovského napríklad jedného z najvýznamnejších 

9  slovenských spisovateľov dneška/ . tak na na ten jazyk sa absolútne nechytám on tam pouţíva 

10  také . také . nie frázy ale dokonca slova ktoré ktoré uţ nebadáš v celom jazyku hej ţe by sa  

11  pouţívali\ . sú to buď nejaké archaizmy ale aj .. ee ako sa v kríţovke píše ţe literárne\ 
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Ve své odpovědi (pojmeme-li přehranou repliku jako otázku) uvedl mluvčí E, ţe 

s obsahem předchozí repliky souhlasí, načeţ dále uvedl příklad tzv. mistra jazyka – v tomto 

případě uvedl pro příklad slovenského spisovatele Pavla Vilikovského. Jako příznak 

jazykového mistrovství identifikuje mluvčí E pouţívání určitých slov, se kterými se dnes jiţ 

běţně nesetká. Na základě tohoto souhrnu je moţné předpokládat, ţe mluvčí E gratifikoval 

jazykové schopnosti zmiňovaného autora na základě pozitivního hodnocení, ke kterému 

docházelo na různých místech při četbě jeho textů. Obecně lze za podnět gratifikace označit 

autorovu schopnost jedinečného psaného projevu. 

V následujícím příkladu hodnotil mluvčí E pozitivně schopnost českých učitelů, se 

kterými se setkal na vysoké škole, přepnout do slovenštiny a plynule v ní hovořit: 

 

(13)  

1 E: samozrejme sú aj . sú vtipné momenty keď ee prednáša český profesor prvýkrát slovákom a  

2 používa veľakrát slovo čili/ .. tak to je veľmi vtipné\ 

((smích)) 

  (3.5) 

3 E: no . ee . ano\ je to vtipné/ ((smích)) á . ale zas musím uznať ţe český profesori boli u nás  

4  väčšinou na vyššie úrovni ako slovenský a . po prvé ţe to boli garanti .. nejaké moţno  

5  celého odboru/ . a po druhé ţe majú všetci tu . aprobáciu/ . profesora\ . aprobácia sa to volá 

6 či dosiahneš proste . no a .. ehm . okrem toho ţe pouţívali smiešne výrazy tak sme si na nich   

7  veľmi rýchlo zvykli/ . a čo som neviem či som spomenul v tej .. v té reportáţi či v tom  

8  interview ţe ţe obaja vedeli . prepnúť plynule do slovenčiny . čo ma udivovalo\ . troška bolo  

9 počuť . jak taký moraváci vieš ale . no a po slovensky si išli jak píli\ 

 

Z hlediska pozitivního hodnocení, mluvčí E ve své reakci nejprve hodnotil pozitivně 

profesory obecně z hlediska akademického (tj. byli na vyšší úrovni, neţ slovenští), coţ je 

odůvodněno skutečnostmi, ţe byli garanty a měli aprobaci profesora. Následně zmiňuje 

pozitivní hodnocení jejich jazykové schopnosti plynule přepnout z češtiny do slovenštiny. 

Samotná forma pozitivního hodnocení nabyla implicitního charakteru. Mluvčí E uvedl, ţe ho 

tato schopnost „udivovala“, šlo tedy o formu pozitivního překvapení v důsledku odchylky od 

očekávání (pravděpodobně při prvních setkáních s touto skutečností). K formulaci pozitivního 

hodnocení bylo také vyuţito metafory („išli si jak píli“), kdy byl plynulý chod pily přirovnán 

ke schopnosti profesorů hovořit plynule slovensky. Tento příklad slouţí jako další ilustrace 

skutečnosti, ţe samotná verbalizace pozitivního hodnocení můţe nabýt značně implicitní 

podoby, která můţe být navíc realizována metaforicky. 

 

4.3. Další využitelné zdroje dat 
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V této části jsou uvedeny příklady z dalších zdrojů jazykových dat, v nichţ je moţné 

se s gratifikacemi setkat. Obecně jde o různá média, jak „tradiční“ – zde televize a literatura, 

tak tzv. „nová média“ – zde především internet.  

 

4.3.1. TV 

 

Jedním „tradičním“ médiem, v němţ se lze s jazykovými gratifikacemi setkat je 

televize. V rámci zaměření výzkumu na interakční přirozenost managementových aktů 

povaţuji za vhodné věnovat pozornost pořadům, v nichţ dochází k nepřipraveným a 

nehraným jazykovým interakcím. Takovými pořady mohou být např. různé druhy debat nebo 

talk-show. V rámci kritéria přirozenosti je vhodné si také uvědomit, ţe rozhovor v televizi 

s sebou přináší určitou formálnost, která se můţe projevit na jazykových projevech 

produkovaných mluvčími.  

První příklad z tohoto zdroje je rozhovor současného ministra zahraničních věcí 

Lubomíra Zaorálka a moderátora v pořadu Interview ČT24
3
: 

 

(14) M – moderátor, Z – Zaorálek 

1  M:  já s dovolením zabrousím do hlubin tohoto století myslím do samotného počátku/ píše   

2 se listopad dva tisíce jedna\  a Václav Klaus byl tehdy předseda poslanecké sněmovny  

3  má projev v Evropském parlamentu kde varuje před plíţivým sjednocováním Evropy\  

4  vy jste řekl tehdy toto [pane Zaorálku] tehdy jako poslanec\ 

5  Z:            [ale/] 

6  M:  vy jste řekl/ poţádal jsem při schvalování cesty pana předsedu Klause aby aţ  

7  pojede do Bruselu vzal v potaz názory dalších politických stran ve sněmovně\ . pan ee  

8 Klaus znejasňuje naše politické cíle v zahraničí\ .. pane Zaorálku platí to samé pro  

9  Václava Klause v roce dva tisíce jedna co platí pro Miloše Zemena v roce dva tisíce   

10  patnáct  

11 Z:  a to sem řekl pěkně\ docela\ jako pokud [vím tak] 

12 M:         [platí to samé] co .  

13  [tehdy platilo pro pana Klause pro pana Zemana teď/] 

14 Z: [určitě určitě já si myslím ţe to bylo . ţe se k tomu hlásím/] 

15   co jsem tehdy řekl pokud vím tak také tehdy vláda nezakázala panu prezidentu  

16  Klausovi jeho cestu do Evropy i kdyţ tam říkal často hrozné věci . podle mě/ takţe  

17  tady dnes máme dokonce přímo voleného prezidenta který se zodpovídá občanům a já  

18  vlastně s ním se snaţím mluvit/ říkat snaţím se ho respektovat\ 

 

V tomto rozhovoru reagoval Zaorálek na svou citovanou řeč pozitivním hodnocením. 

Na první pohled lze tuto gratifikaci označit jako pochvalu sebe sama (resp. svého jazykového 

                                                           
3
 Dostupné na adrese (část videa v čase 13:12-14:13):  

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/215411000370407/video/ 
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projevu). V tomto případě můţeme poměrně s jistotou vyloučit, ţe by se pozitivní hodnocení 

týkalo samotné zvukové realizace promluvy. Přistoupíme-li na tento předpoklad, lze 

předpokládat, ţe předmětem Zaorálkovy gratifikace bylo takové uţití jazyka, se kterým můţe 

Zaorálek souhlasit, které mohl hodnotit určitým způsobem jako výstiţné či vhodné. Můţe 

tedy jít o pozitivní hodnocení umoţněné adekvátní reprezentaci reality pomocí jazyka. 

Podobně je tomu v následujícím příkladu. Jde o část řeči Dany Drábové, která byla 

hostem pořadu Hyde Park
4
 7. 4. 2015, kde se vyjádřila ke globální i české problematice 

jaderné energetiky a jaderné bezpečnosti. 

 

(15) D - Drábová 

1  D: ta Fukušima toho technicky upřímně řečeno zase tak mnoho nového nepřinesla/ kromě 

2  e dvou věcí\ . e ta první je důkladné zhodnocení ee nebo znovuzhodnocení eee  

3  moţných přírodních vlivů kterým ta elektrárna můţe být vystavena coţ má vzrůstající  

4  význam uvědomme si ţe ty elektrárny byly stavěny před třiceti čtyřiceti lety kdy e ta e  

5  příroda z hlediska meteorologickoklimatického byla e mm jak bych to řekla klidnější  

6  no asi je to to správné slovo\ 

 

Ke konci této pasáţe provedla Drábková jazykový management, kdy hledala ke konci 

svého popisu klimatu před třiceti či čtyřiceti lety tzv. správné slovo. Tento příklad poukazuje 

na skutečnost, ţe se mluvčí v rámci návrhu plánu úpravy orientuje na určitou „správnost“ 

(tedy v zásadě určitou normu) a můţe vyhodnocovat, zda to, co řekl, bylo správné, a následně 

toto hodnocení verbalizovat.  

Tuto verbalizaci lze pojmout jako pátý krok procesu JM, tedy určitý kontrolní krok, 

nicméně k určitému vyhodnocování pravděpodobně došlo i během samotného hledání tzv. 

správného slova. Popis tohoto hledání lze formulovat tak, ţe si Dana Drábová povšimla, ţe 

nenachází vhodné slovo (zhruba v úseku „e mm jak bych to řekla“ na řádku 5), načeţ můţeme 

očekávat, ţe uvaţovala nad různými moţnými pouţitelnými slovy, z nichţ některá hodnotila 

negativně (či méně pozitivně) a některá pozitivně (méně negativně). Na základě nalezení 

„optimálního kandidáta“ dané slovo pouţila a pozitivní hodnocení verbalizovala (přičemţ 

pomocí slova „asi“ naznačila mírnou nejistotu). Zdá se být obtíţné rozhodnout, zda se 

verbalizované hodnocení vztahovala k procesu výběru správného slova, ve smyslu třetího 

kroku JM, či k moţnému zpětnému hodnocení pouţitého slova, jako hypotetického pátého 

kroku JM, při němţ je vyhodnocen provedený plán úpravy. 

Následující příklad je opět část interview s Ivou Holmerovou (viz výše, příklad (3)). 

V této části pokládá moderátorka otázku ohledně legislativního řešení problémů s domy, které 

                                                           
4
 Dostupné na adrese (část videa v čase 50:41-51:24): http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/7.4.2015/ 
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poskytující nevhodné sociální sluţby. Ve své otázce nepřímo cituje majitele těchto domů, 

kteří se obhajují moţností ubytovaných odejít, coţ ovšem v řadě případů nemusí být moţné. 

 

(16)  

1 M:  a není díra v zákoně v celém [legisla]tivním prostoru 

2 H:                                                      [ano/]              

3  ano\ 

4 M:  ve chvíli kdy vám někdo bude tvrdit já mám normálně jenom penzion akorát tedy  

5  pl[ný]  

6 H:     [ano\] 

7 M:  starých [a v] mnoha případech i nemocných lidí ale oni můţou [odejít] oni sou tu 

8 H:                [ano\]                 [tak tak\] 

9 M:  dobrovolně a platí vlastně penzion nebo hotel/ 

10 H:  ano říkáte to krásně a výstiţně; je to tak\ 

 

Holmerová svou odpověď začala souhlasem, během něhoţ hodnotila pozitivně 

moderátorčinu předchozí řeč slovy „krásně a výstiţně“. Docílila tedy vyjádření souhlasu a 

pozitivního hodnocení. Souhlasu navíc dosahovala i během moderátorčiny řeči ve formě 

přitakávacích „ano“ a „tak tak“. Moderátorka během pokládání svého dotazu přešla do 

reprodukované řeči, která měla představovat nepoctivé majitele domů pro seniory, ovšem 

zároveň se zdá, ţe způsob prozodické realizace (především nestandardní intonační rozpětí a 

dlouţení některých koncových slabik) měla indikovat, ţe jde o výčet podvodných výmluv. 

Tato změna způsobu prozodické realizace mohla dopomoci k hodnocení moderátorčiny řeči 

jako „krásné“, resp. „krásně řečené“. Zároveň lze podobně jako v předchozím příkladu 

identifikovat aspekt adekvátní reprezentace reality (tedy dodrţení Griceovy maximy kvality) 

jako součást projevu, který pozitivní hodnocení moderátorčiny řeči umoţnil. 

 

4.3.2. Internet 

 

Webové stránky určitých institucí či projektů, jejichţ činnost je nějakým způsobem 

spojená s jazykem, mohou nabídnout zajímavá jazyková data pro identifikaci organizovaného 

jazykové managementu. Následující dva příklady představují organizovaný jazykový 

management, při němţ je pozitivně hodnocen německý jazyk. Na stránkách Gymnázia 

Evolution Jiţní Město je uveden následující text
5
: 

 

(17) Německý jazyk 

GJM, 8. 6. 2008 

                                                           
5
 http://www.gjm.cz/vyuka/predmety/profily/nemecky-jazyk/ 
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Němčina je krásný, logický jazyk, vůči kterému má spousta lidí v českém prostředí 

neoprávněné předsudky. Uţ jen praktická hlediska vyuţití němčiny nám ale ukazují, jak je 

znalost tohoto jazyka v českém kontextu důleţitá. Například to, ţe dnešní studenti mají 

moţnost studia v zahraničí a právě Německo a Rakousko patří k zemím s nejvyšší úrovní 

vzdělávacího systému. 

 

Ve zbytku textu je pak představen způsob výuky a zmíněno pár dalších aktivit, které 

organizuje škola v rámci německojazyčné výuky. Uvedený první odstavec obsahuje řadu 

pozitivních hodnocení, počínaje vágními přívlastky „krásný“ a „logický“, dále praktická 

hlediska vyuţití němčiny zdůvodněná sociálními výhodami, které student získá, pokud se 

bude studiu německého jazyka věnovat. Jde tedy o jazykovou gratifikaci zdůvodněnou 

sociokulturní gratifikací (formulováno zjednodušeně: je dobré se učit německy, protoţe to 

přináší sociální výhody). Tímto sdělením umístěným na svých webových stránkách můţe být 

student ke studiu německého jazyka motivován.  

Nutno poznamenat, ţe tento text je součástí sekce stránek, kde jsou popisovány 

předměty vyučované na škole. Pozoruhodné je, ţe v textu o vyučování anglického jazyka
6
 

podobná gratifikační pasáţ není. Z tohoto rozdílu lze usuzovat na snahu určitých činitelů 

(ředitel školy, vyučující, učitelé jazyka, učitelé němčiny), kteří dlouhodobě hodnotí němčinu 

pozitivně (z různých důvodu, z nichţ má řada původ v sociokulturní gratifikaci znalosti 

němčiny)  a toto hodnocení se snaţí nějakým způsobem dále šířit. Takováto snaha je ještě 

zjevnější v následujícím příkladu. 

Projekt „Šprechtíme“
7
 představuje v podstatě formu organizovaného jazykového 

managementu zaměřeného na obecnou gratifikaci německého jazyka v českém prostředí. 

V sekci „O projektu“ je následující text (čísla v levém sloupci představují mnou přidané 

číslování odstavců): 

 

(18) O projektu 

 

1 Chcete se učit německy? Chcete zlepšit svoje znalosti němčiny? Zvažujete, že dáte na 

němčinu svoje dítě? Srdečně vítejte – zde jste na správném místě! 

 

2  Znalosti cizího jazyka jsou v pracovním světě klíčem k úspěchu. Vlivem globalizace se náš 

svět stává vesnicí a pouze člověk, který je schopen se vyjádřit, je slyšen. 

 

3  Jazykově se dorozumět se sousedy je přitom obzvláště důleţité. V neposlední řadě se 

především ţákům a studentům nabízí moţnost sbírat zkušenosti při pobytu v sousedních 

zemích. 

                                                           
6
 http://www.gjm.cz/vyuka/predmety/profily/anglicky-jazyk/ 

7
 http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/udp/cs8128950.htm 
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4  Němčina je mateřštinou téměř 90 milionů lidí v Evropské unii! To je 20 procent všech občanů 

EU. Němčina je tedy nejčastěji pouţívaným mateřským jazykem v rámci Evropské unie. 

 

5 Skutečnost, ţe v češtině existuje vlastní výraz „šprechtit“ pro spojení „mluvit německy“, je 

dána historicky. Čísla však jasně ukazují, ţe i dnes existuje mnoho dobrých důvodů, proč se 

učit německy!  

 

6 Tento názor sdílejí také mnozí odborníci jako například prof. Jiří Pešek z Institutu 

mezinárodních studií praţské Univerzity Karlovy: „Německé a rakouské firmy a firmy 

orientované převáţně na německy mluvící trh jsou páteří české ekonomiky.“  

 

7 „Je sice pochopitelné, ţe i v České republice – jako všude na světě – zaujímá místo prvního 

cizího jazyka angličtina,“ říká prof. Lenka Vaňková z Katedry germanistiky Ostravské 

univerzity. Jazykovědkyně ovšem dodává: „Vezmeme-li však v potaz geografickou polohu 

České republiky v Evropě, pochopíme, ţe pouze znalosti angličtiny u nás nemohou 

dostačovat.“ 

 

8 S cílem vrátit německému jazyku význam i na českých školách, který mu patří 

z ekonomických a kulturních důvodů, připravily ambasády Spolkové republiky Německo a 

Republiky Rakousko, Goethe-Institut, Centrála pro německé školství v zahraničí, Rakouské 

kulturní fórum v Praze, Österreich Institut Brno, Obchodní oddělení Rakouského 

velvyslanectví v Praze a Česko-německá obchodní a průmyslová komora kampaň 

„Šprechtíme“.  

 

9  Kde se lze v České republice učit německy? Kde sloţit odpovídající jazykové zkoušky?  Proč 

vůbec nabývat v České republice znalosti německého jazyka? To vše a ještě mnohem víc se 

dozvíte na těchto stránkách. 

 

10  Mluvme o tom! Šprechtěme! 

 

Přestoţe uvedený text obsahuje poměrně málo dokladů explicitního pozitivního 

metajazykového hodnocení německého jazyka, je zřejmé, ţe cílovým dojmem, kterého má 

čtenář nabýt je (obecně formulováno), ţe umět německy je dobré. V textu je moţné 

identifikovat řadu implicitně formulovaných pozitivních hodnocení. 

 V prvním odstavci je čtenářovi sděleno, ţe pokud zvaţuje, ţe se bude německy učit, ţe 

bude svou znalost vylepšovat, nebo zda své dítě „dá na němčinu“, je na správném místě. 

Tímto sdělením můţe čtenář nabýt dojmu, ţe na tomto webu mu budou poskytnuty vhodné 

relevantní informace. Text poté prezentuje různé důvody, proč je dobré se učit německy. 

 Druhý a třetí odstavec obsahují několik sdělení, které obecně gratifikují znalost jazyka 

jako „klíč k úspěchu“ a jako prostředek, pomocí něhoţ můţe být „člověk slyšen“. Následně je 

zmíněna důleţitost moţnosti „dorozumět se se sousedy“, coţ vzhledem ke skutečnosti, ţe se 

text i celý webu zabývá německým jazykem, implikuje, ţe je důleţité (pokud se chce člověk 
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dorozumět se sousedy) umět německy. Dále je sděleno, ţe díky znalosti němčiny mají mj. 

ţáci a studenti moţnost získat zkušenosti. 

Tyto skutečnosti jsou dále podpořeny údaji o počtu mluvčích němčiny, která je 

„nejčastěji pouţívaný mateřský jazyk v EU“. Zatímco ve třetím odstavci byla zmíněnou 

sociální výhodou moţnost domluvit se sousedy, čtvrtý odstavec navíc tuto výhodu rozšiřuje 

na moţnost domluvit se s dvaceti procenty populace Evropské unie. Šestý odstavec přechází 

ve výčtu sociálních východ do ekonomičtějšího rázu. Na základě slov odborníka jsou 

německé a rakouské firmy označeny za „páteř české ekonomiky“. Tímto je k výčtu sociálních 

výhod komunikačních přidána výhoda ekonomická plynoucí ze znalosti německého jazyka. 

V dalším odstavci je opět zmíněna (slovy odbornice) důleţitost němčiny v České 

republice vzhledem k její geografické poloze, která je zároveň prezentována jako důvod, proč 

znalost angličtiny nemůţe stačit. Osmý odstavec jiţ explicitně představuje cíl projektu „vrátit 

německému jazyku význam i na českých školách“. Jak bylo ukázáno výše, tento cíl, jehoţ 

důsledkem má být, ţe se bude více ţáků učit německy, je částečně uskutečňován pomocí 

sdělování sociálních výhod spojených se znalostí německého jazyka. Jde tedy o formu 

organizované jazykové gratifikace, v níţ je pozitivní jazykové hodnocení implicitně obsaţeno 

ve formě sociokulturní gratifikace znalosti jazyka.  

Další moţnou formu organizované jazykové gratifikace můţe představovat 

vyhlašování různých literárních cen (a samozřejmě i činnosti s nimi spojená, tedy i např. čtení 

a hodnocení určité literatury). Jednu takovou cenu představuje např. Cena Josefa Jungmanna 

za nejlepší překlad
8
. Konsekvence takovéto organizované gratifikace mohou být 

pozoruhodné, lze např. předpokládat, ţe oceněný překladatel takto získává určitou prestiţ, coţ 

pro něj můţe mít širší sociální důsledky (např. více nabídek překladů či moţnost zvýšení ceny 

za poskytnutí překladatelských schopností). 

 Tomio Okamura na svých facebookových stránkách zveřejnil video
9
, v němţ hovoří o 

vyslovení nedůvěry vládě. Následně toto video sdílel jiný uţivatel (J. K.) na svém 

facebookovém profilu, načeţ se pod videem objevily následující komentáře:  

 

(19)  

J. K. Doporučuji si to poslechnout! 

To se mi líbí · Odpovědět · 28 květen v 19:14 

 

                                                           
8
 Odkaz na stránku Ceny na webu Obce překladatelů:  

http://www.obecprekladatelu.cz/cz/ceny--stipendia/cena-josefa-jungmanna 
9
 https://www.facebook.com/tomio.cz/videos/1013632905314191/?fref=nf 
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(20)  

P. K. pekne to řekl 

To se mi líbí · Odpovědět · 28 květen v 19:22 

 

První komentář (19) napsal uţivatel, který video sdílel. Hodnocení v tomto komentáři 

je značně implicitní, lze ho interpretovat jako „tuto řeč je vhodné/dobré si poslechnout“. Tato 

implikace (a tedy i hodnocení) vyplývá přirozeně z podmínek úspěšnosti mluvního aktu (ke 

shrnutí podmínek úspěšnosti mluvního aktu viz např. Yule, 1996: 50-51; Auer, 2014, kap. 7) 

„doporučování“, jako specifické formy „radění“ (jinou specifickou formu by mohlo 

představovat např. „navrhování“, i kdyţ na druhou stranu u kaţdého „navrhování“ nelze 

očekávat, ţe by vţdy bylo „raděním“). Za předpokladu, ţe mluvčí, který něco doporučuje, 

hodnotí doporučovanou věc pozitivně, lze pak i předpokládat, ţe doporučení zhlédnutí 

politické řeči tuto řeč implicitně pozitivně hodnotí. Důvodem k tomuto hodnocení můţe být 

adekvátní reprezentaci reality, se kterou se můţe J. K. ztotoţnit, a zároveň můţe být za tímto 

hodnocením snaha motivovat další uţivatele, aby si Okamurovu řeč poslechli. 

Co se týče formulace pozitivního hodnocení, druhý komentář (20) je explicitnější (co 

do pozitivního hodnocení), i kdyţ vágní. Podobně jako u předchozího komentáře, mohlo být 

důvodem k tomuto hodnocení takové uţití jazyka, které z hlediska hodnotícího uţivatele 

adekvátně reprezentuje realitu. Předpokládám, ţe v případech pozitivního hodnocení politické 

řeči, bude toto hodnocení častěji vyjádřením souhlasu s obsahem, resp. souhlasu s 

reprezentací reality. S touto reprezentací se pak hodnotící osoba můţe ztotoţnit či v této 

reprezentaci nacházet určité zalíbení.  

Podobný komentář se objevil pod twitterovým příspěvkem Jiřího Hiemera, který 

obsahuje titulek a odkaz na jeho blogový článek
10

  

 

(21) 

Jirka Hiemer 16. 1. 2014  

Jak Alza neukradla Tomáškovy kříţalky aneb hysterie kolem daru počítače a Alzy http://ow.ly/sEd01 

 

 Rudolf Korinek 

@jhiemer Hezky jsi to napsal :) 

12:37 - 16. 1. 2014 

 

V tomto příkladu opět naráţíme na problém vágnosti, kdy nelze bez introspekce 

samotného uţivatele (pisatele komentáře) moţné říci, zda hodnotil pozitivně celý článek nebo 

pouze jeho titulek.  

                                                           
10

 https://twitter.com/rudykorinek/status/423916891048914944 

http://ow.ly/sEd01
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Na facebookové stránce Grammar nazis – česká verze
11

 (stránka, na níţ jsou převáţně 

sdíleny příklady odchylek od české pravopisné normy, viz Sherman – Švelch, 2014) se 

objevil příspěvek
12

, který byl komentován následující slovy: 

 

(22) Bezva překlep. A jak hodnotíte "s jeho objednávkou"? 

 

Pod tímto textem je ve formě vystřiţeného obrázku zveřejněn následující text: 

 

(23)  Minerální lis na ovce 

 

Mezi činnosti našeho podnikání patří rovněţ dodávky minerálního lisu na ovce. Neváhejte a obraťte 

se na nás s jeho objednávkou. 

 

Text (22) napsal administrátor stránky Grammar nazis – česká verze. Text (23) je 

původně uveden na stránkách www.vykupovcivlny.cz/. Správně má být v textu (23) „liz“ 

namísto „lis“, neboť jde o liz na lízání, nikoliv o lis na lisování. Záměnou písmen (resp. 

grafémů) došlo k změně významu, která mohla být následně vnímána jako vtipná. Tato 

„vtipná chyba“ mohla být motivací pro označení překlepu slovem „bezva“. Takováto 

hodnocení jsou ovšem v rámci náplně stránek spíše ojedinělá, uţivatelé obvykle vyjadřují nad 

chybami, které jsou na těchto stránkách sdílené, spíše určité pohoršení, případně svým 

komentářem vytváří zesměšnění prezentované chyby.  

 

4.3.3. Literatura 

 

Literatura, jakoţto další forma „tradičního“ média, můţe být zdrojem metajazykových 

dat, v nichţ lze identifikovat pozitivní hodnocení týkající se jazyka. Zároveň můţe být také 

podnětem k pozitivním metajazykovému hodnocení, jak bylo ukázáno v příkladech (8), (12) a 

u popisu organizované jazykové gratifikace ve formě udílení ceny za nejlepší překlad (či ve 

formě jakékoliv jiné literární ceny). Následující příklad ilustruje, ţe v literatuře můţe 

docházet k metajazykovým pozitivním hodnocením i v rámci náplně textu, nejen ve formě 

metatextu. 

Tento příklad představuje formu jazykové gratifikace jakoţto dějového prvku 

zapojeného do vyprávění příběhu. Příklad je z dystopického (opak utopického) románu 

                                                           
11

 https://www.facebook.com/gramatictinackove?fref=ts 
12

 Odkaz na zmiňovaný příspěvek: https://www.facebook.com/gramatictinackove/posts/949754955086573 

http://www.vykupovcivlny.cz/
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1984
13

, jehoţ autorem je George Orwell (1949). Příklad představuje pasáţ, v níţ se Winston, 

hlavní postava, dá do hovoru s jinou ústřední postavou, O’Brienem. Během jejich rozhovoru 

pronese O’Brien jazykovou gratifikaci na adresu Winstona. Celá pasáţ je zároveň 

prezentována v duchu komunikační gratifikace, neboť Winston (a podle svých slov i O’Brien) 

dlouhou dobu doufal, ţe k tomuto rozhovoru dojde. 

 

(24)  „Doufal jsem, ţe se naskytne příleţitost, abych s tebou prohodil pár slov,“ začal. „Onehdy 

jsem totiţ v Timesech četl jeden tvůj příspěvek v neolektu. Zabýváš se neolektem odborně, 

předpokládám?“ 

 Winston zčásti nabyl ztracenou rovnováhu. „Odborně sotva,“ opáčil. „Jsem jen laik. Není to 

můj obor. Na samotném vývoji jazyka jsem se nikdy nepodílel.“ 

 „Ale píšeš jím velmi vybraně,“ pochválil ho O‘Brien. „To není pouze můj názor. Nedávno 

jsem mluvil s tvým přítelem, který rozhodně platí za odborníka. Jeho jméno mi teď vypadlo.“ 

 

O’Brian v této pasáţi pozitivně hodnotil způsob, jakým dovede Winston psát v tzv. 

neolektu, jazyce, který má být v této knize demonstrací jazykové formy dokonale vyjadřující 

ideologii tzv. angsocu (anglického socializmu), autorovy představy extrémního socializmu. 

O’Brien svou pochvalu navíc podpoří skutečností, ţe určitý odborník s jeho názorem souhlasí. 

Z hlediska interakčního (jde samozřejmě o spekulaci) se zdá, ţe O’Brien tuto pochvalu řekl, 

aby následně mohl Winstona upozornit, ţe v jednom jeho článku objevil i dvě zastaralá slova, 

načeţ mu nabídl, zda by neměl zájem o nahlédnutí do dosud nevydaného desátého vydání 

slovníku neolektu. Lze tedy spekulovat, ţe O’Brienova gratifikace měla poslouţit i k dalším 

funkcím, neţ jen ke sdělení pozitivního hodnocení. Uţití gratifikace tedy mohlo v tomto 

případě poslouţit ke sdělení osobního názoru (podpořené názorem někoho jiného), k 

pochválení a k vytvoření tematického pojítka. 

Tento příklad slouţí k ilustraci skutečnosti, ţe metajazykové chování a jednání 

zkoumané v této práci je moţné nalézt v beletristickém zobrazení jazykové interakce. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 V českém vydání, z něhoţ byla daná část textu přejata, se tato pasáţ nachází na str. 164. 
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5. Typologie jazykových gratifikací 

 

V této části je prezentován návrh typologie jazykových gratifikací. Nejprve je 

vyhodnocena vyuţitelnost jedné navrţené typologie jazykových problémů (Lanstyák, 2010), 

vůči nimţ lze jazykové gratifikace do určité míry „zrcadlit“. Poté je představeno obecné 

shrnutí různých typů. 

 

5.1. Vyhodnocení využitelnosti typologie jazykových problémů  

 

Tato část prezentuje pokus o nalezení analogických protějšků jednotlivých typů 

jazykových gratifikací vůči typům jazykových problémů. Některé kategorie se ukázaly být 

jako nepouţitelné z důvodu svého specifického vztahu k „problémovosti“ jazykových 

problémů. 

 Lanstyákova typologie jazykových problémů zavádí pro jejich klasifikaci devět 

kategorií. Těmi jsou: 

 

1) Rozsah 

  2) Trvání 

  3) Řešitelnost 

  4) Závaţnost 

  5) Důsledky v konkrétní interakci 

  6) Vědomí problému 

  7) Explicitnost 

  8) Místo v jazykovém systému 

  9) Jazykový charakter 

 

Jednotlivé kategorie mají dále několik subkategorií. Je vhodné brát na vědomí, ţe 

Lanstyákovo pojetí jazykového problému je širší, neţ jak jej pojímá definice jazykového 

problému představená výše (tj. obecně metajazyková aktivita, při níţ došlo k negativnímu 

hodnocení nějakého jazykového aspektu). V Lanstyákově pojetí je jazykový problém 

definován dvěma moţnými způsoby: 

 

 1) problém zabraňuje jedinci či společnosti dosáhnout „jazykového cíle“ - efektivního  

  pouţití jazyka k dosaţení mimojazykových cílů  

  2) problém vyvolává nepříjemné pocity v některém z účastníků komunikace 



39 

 

Vůči pojetí jazykového problému jako negativně hodnoceného odklonu od normy se 

Lanstyák vymezuje (tamtéţ: s. 42) a označuje jej za problematické. Vzhledem k pojetí 

jazykové gratifikace jako určitého opaku jazykového problému, lze uvaţovat nad 

vyuţitelností navrţených Lanstyákových definic problému jako opačného pólu gratifikace. 

Lze tedy říci, ţe „gratifikace umoţňuje jedinci či společnosti dosáhnout „jazykového cíle“ či 

„gratifikace vyvolá příjemné pocity v některém z účastníků komunikace“.  

První tvrzení způsobuje značné rozšíření pojetí gratifikace a způsobila by teoretické 

komplikace (nicméně z hlediska interakčního či sociálního by mohlo jít o velice zajímavý 

jev). Druhé tvrzení v podstatě představuje jednu moţnou formu realizace jazykové 

gratifikace, resp. její konsekvence. Je ovšem vhodné zohlednit, ţe během takovýchto situací 

nemusí docházet k metajazykové aktivitě. V tomto ohledu Lanstyákovo obecné pojetí 

problému přesahuje toto pojetí v rámci TJM. 

Pro kategorii rozsahu jsou uvedeny subkategorie celospolečenský rozsah, velká 

skupina, menší komunita, individuální (problém). U této kategorie lze u všech subkategorií 

předpokládat ekvivalent ve formě gratifikace. Obdobně tak u kategorie trvání v rámci jejích 

subkategorií efemérní a trvalé. Na rozdíl od problémů ovšem není ţádoucí, aby gratifikace 

„skončila“, jako je u problému ţádoucí, aby byl ukončen svým vyřešením.  

  Kategorii řešitelnost představuje aspekt typický pro (jazykový či jiný) problém. 

V rámci gratifikace je obtíţné najít jednoznačný opačný ekvivalent, vzhledem k rozdílnosti 

obou jevů i rozdílnosti obou pojetí. Podobně pro kategorii závažnost je poněkud nejasné, jaká 

by měla být „pozitivní“ varianta. Sám autor typologie uznává, ţe kategorie závažnosti je 

značně individuální a subjektivní. Lze spekulovat, ţe jako opak řešitelnosti problému by 

mohla být u gratifikace její využitelnost, jako určitá míra vyuţití gratifikace např. k vyřešení 

určitého jazykového problému.  

 Zajímavou kategorii pro srovnání představuje kategorie důsledků v konkrétní interakci. 

Zde autor zavádí tři subkategorie: 

 

 1) problémy se zanedbatelnými důsledky  

 2) problémy se srozumitelností  

3) negativní reakce na řečový projev 

 

V případě první subkategorie se zdá být v případě gratifikací nevhodné hovořit o 

zanedbatelných důsledcích, a to z důvodu, ţe „zanedbatelnost“ problémů vyplývá ze 

skutečnosti, ţe daný jazykový problém způsobil pouze lehkou dysfluenci, tudíţ můţe být 
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zanedbatelný. Pozitivní opak by bylo moţné nalézt, pokud by se ukázalo, ţe jazyková 

gratifikace můţe nějakým způsobem plynulost hovoru usnadnit. Ţádný ilustrativní příklad 

takové skutečnosti zatím nalezen nebyl. 

 V případě problémů se srozumitelností lze hovořit o moţných gratifikacích 

srozumitelnosti, kdy mluvčí pozitivně hodnotí skutečnost, ţe mu komunikační partner rozumí. 

Toto hodnocení se zdá být pravděpodobnější, pokud do interakce vstupují mluvčí očekávající 

moţné problémy v porozumění (opět jde typicky o kontaktní situace), načeţ snadnost 

porozumění způsobí odchylku od očekávání a umoţní pozitivní hodnocení. 

 Co se týče reakce na jazyk, opakem negativní reakce je přirozeně reakce pozitivní. 

V této subkategorii lze analogické případy nalézt poměrně snadno. Jako příklady negativních 

reakcí uvádí autor špatný pocit, výsměch, negativního hodnocení a sankce. Pozitivními 

variantami pak mohou být dobrý pocit, radost, pozitivní hodnocení a ocenění. 

 V rámci kategorie vědomí problému jsou ekvivalenty subkategorií 

neuvědomované/uvědomované snadno představitelné, nicméně jde o psychologickou 

problematiku. Lze předpokládat, ţe určitý mluvčí nevědomě hodnotí pozitivně např. určité 

slovo a začne ho sám pouţívat, např. jako formu jazykové akomodace. Příklad uvědomované 

gratifikace ilustruje většina výše uvedených příkladů jednoduchých gratifikací, kdy došlo ke 

konkrétní verbalizaci pozitivního hodnocení. 

 Kategorie explicitnost je definovaná jako rozlišení podle míry tematizace problému v 

dané komunitě, opakem by pak byla tematizace gratifikace v dané komunitě. V tomto bodě 

lze vnímat nerovnoměrnost mezi vymezením jazykového problému v rámci této typologie a 

vymezením jazykových gratifikací. K tematizaci gratifikace můţe vzhledem k aktuálnímu 

pojetí dojít pouze v paradigmatu TJM. Naproti tomu, jazykový problém, který je vymezený 

na základě dvou výše uvedených kritérií, můţe být tematizován i mimo paradigma TJM. 

Pokud bychom rozšířili pojetí jazykové gratifikace tak, ţe k tematizaci jazykové gratifikace 

dochází, kdykoliv je tematizováno určité pozitivní metajazykové hodnocení, mohli bychom 

míru explicitnosti sledovat v rámci organizovaných jazykových gratifikací. Tímto by ovšem 

došlo k jiţ zmíněnému rozšíření a mohlo by snadno dojít ke splývání jazyková gratifikace 

jako jevu, o němţ lze hovořit v rámci TJM, a samotného pozitivně hodnotícího 

metajazykového jednání. 

 Kategorie místo v jazykovém systému dělí problémy na dvě úrovně, tj. mikroúroveň a 

makroúroveň. S těmito pojmy pracuje i TJM, nicméně jiným způsobem, neţ jak činí autor 

typologie jazykových problémů v její formulaci.  
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 Další pro porovnání pozoruhodnou (a poslední uvedenou) kategorií je jazykový 

charakter. Zde autor uvádí čtyři typy problémů: 

 

 1) problémy související s kontextem pouţívání jazyka – pouţití prostředku (mikro) 

nebo variety jazyka (makro) v situaci, ve které to není zrovna vhodné 

  2) problémy s jazykovou realizací promluvy – typicky individuální mikro problém, 

pouţití deviantní formy (přeřeknutí, poruchy, vady) 

  3) problém vznikající v důsledku jazykového nedostatku – nedostatky v jazykových 

schopnostech mluvčího  

  4) problémy mající původ v samotném jazykovém systému – hovořícímu brání v 

komunikaci samotný jazyk, jazykový systém, jeho nedostatky, nejednoznačnost 

 

Opačné ekvivalenty lze formulovat následovně: 

 

 1) gratifikace související s kontextem pouţívání jazyka – pouţití prostředku (mikro) 

nebo variety jazyka (makro) v situaci, ve které to je vhodné – velmi obecná formulace, do níţ 

lze pravděpodobně zahrnout většinu příkladů jednoduchých gratifikací, nicméně i 

organizované gratifikace nějak se svým kontextem souvisí a jsou povaţovány za vhodné 

 2) gratifikace jazykové realizace promluvy – ilustrováno řadou příkladů výše, můţe 

být v zásadě děleno na pozitivní hodnocení zvukové či psané realizace promluvy či textu, 

nebo adekvátní reprezentace reality (adekvátnost pak můţe vyplývat z různých aspektů) 

 3) gratifikace vznikající v důsledku jazykového dostatku (dostatečné jazykové 

kompetence) – např. pozitivní hodnocení spojené s překvapením plynoucím z nečekaně 

vysoké úrovně jazykové kompetence komunikačního partnera, kupříkladu v kontaktní situaci, 

také můţe jít např. o gratifikaci určité specifické jazykové znalosti, např. kdyţ mluvčí chápe 

význam určitého odborného konceptu 

 4) gratifikace mající původ v samotném jazykovém systému (lze předpokládat např. 

v případě kontaktu jazyků jako je čeština a slovenština, ale i u jazyka samotného, např. u 

slovních hříček či rčení) 

 

Většina kategorií pouţitých v typologii jazykových problémů se zdá být vyuţitelná i 

v rámci typologie jazykových gratifikací, nicméně automatické vytváření pozitivních 

ekvivalentů je teoreticky komplikované z důvodu jiného teoretického vymezení jazykových 
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problémů v Lanstyákově typologii. Zároveň také pro řadu kategorií nejsou dosud empiricky 

získané příklady. 

 

5.2. Návrh typologie jazykových gratifikací 

 

Tato část obsahuje shrnutí obecných poznatků o jazykových (a souvisejících) 

gratifikacích a teoretickou formu jejich dělení. Základní kategorie se drţí paradigmatu TJM, 

specifičtější kategorie vychází z poznatků z analýzy. Tento návrh nemá za cíl poskytnout 

vyčerpávající výčet všech moţných typů gratifikací. Např. výčet řady různých podnětů ke 

gratifikaci (viz tabulka níţe) lze očekávat širší (podobně u výčtu sociálních konsekvencí nebo 

pragmatických funkcí). 

Kategorie jednoduchého a organizovaného managementu jsou v rámci pozitivního 

hodnocení relevantní, přičemţ lze pozorovat značnou rozdílnost vzhledem ke konsekvencím 

obou typů. Obecně řečeno, jednoduché jazykové gratifikace mají spíše specifickou interakčně 

pragmatickou funkci, zatímco u organizovaných se zdá být cílem obecná gratifikace jazyka 

nebo jeho určitého aspektu, tedy určité „rozšíření“ pozitivního hodnocení. 

V rámci kategorií jazykové, komunikační a sociokulturní roviny lze bezesporu 

rozeznat gratifikace na všech úrovních. V rámci sociokulturních gratifikací jsou relevantní 

především ty gratifikace, které mají specifickou vazbu na určitý jazykový aspekt. 

Jev odchylky od normy můţe také poslouţit jako kategorie, pomocí níţ je moţné 

jazykové gratifikace klasifikovat. K jazykové gratifikaci můţe dojít jak v případě, ţe 

k odchylce od normy nedojde, tak v případě, ţe k ní dojde. Příklady jazykových gratifikací 

v situacích, kdy k odchylce nedošlo, ilustrovala většina příkladů výše. Příklad gratifikace, kdy 

k odchylce došlo, ilustroval příklad (21). 

Z hlediska pragmatických funkcí jednoduchých gratifikací byly rozeznány případy, 

kdy měla gratifikace funkci pochvaly (př. 2, 3, 13, 15, 19, 20, 22), souhlasu (př. 15, 18, 20), 

tematického pojítka (př. 5, 22), doporučení (př. 18), konstatování, jehoţ smyslem bylo zkrátka 

sdělení daného pozitivního hodnocení (př. 4, 6, 8-12), či vyhodnocení právě proběhnuvšího 

JM (př. 14). 

Z hlediska sociálních konsekvencí organizovaných gratifikací byly rozeznány případy, 

kdy mohlo být funkcí gratifikace ovlivnit volbu (nejednoho) jedince, jaký cizí jazyk se bude 

učit, změnit smýšlení o určitém jazyce, oficiálně ocenit jazykové schopnosti určitého jedince, 

dále pak mimo uvedené příklady můţe být konsekvencí organizované gratifikace to, ţe dojde 

ke vzniku nové názvu např. pro nový produkt (viz níţe kapitola 5), či je zavedena nová 
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odborná terminologie. V některých případech nelze rozeznat, k jaké rovině se pozitivní 

hodnocení přesně vztahuje. Např. v příkladu organizované gratifikace německého jazyka byly 

v textu obsaţeny aspekty všech rovin, neboť 1) text uváděl důvody, proč je dobré se učit 

německy, 2) text prezentoval pozitivně moţnost domluvit se sousedy (či dvaceti procenty 

EU), 3) v textu byla pozitivně hodnocena moţnost mluvčích němčiny získat moţnost 

studijního pobytu nebo práce v Německu nebo Rakousku. 

Následující tabulka představuje shrnutí typů gratifikací rozdělených do uvedených 

kategorií: 

Podle typu JM Jednoduchá gratifikace 

 Organizovaná gratifikace 

Dle interakční roviny Jazyková gratifikace 

 Komunikační gratifikace 

 Sociokulturní gratifikace 

Dle přítomnosti odchylky Gratifikace bez odchýlení se od normy/očekávání 

 Gratifikace s odchýlením se od normy/očekávání 

Dle explicitnosti verbalizace Explicitní gratifikace 

 Implicitní gratifikace 

Dle podnětu gratifikace Esteticky příjemná zvuková či psaná realizace  

 Adekvátnost reprezentace reality 

 Stylistický aspekt jazyka 

 Gramatický aspekt jazyka 

 Jazykové/komunikační schopnosti mluvčího  

 Snaha o změnu smýšlení o jazyce 

 Snaha o získání nových mluvčích 

 Učení zdvořilostních konvencí 

 Dodrţení zdvořilostních konvencí 

 Vtipnost jazykové chyby 

Dle pragmatických funkcí  

(u jednoduchého JM) 

Pochvala 

 Souhlas 

 Tematické pojítko 

 Doporučení 

 Konstatování 

 Vyhodnocení proběhnuvšího jazykového managementu 

Dle sociálních konsekvencí  

(u organizovaného JM) 

Vliv na rozhodnutí ohledně vyučovaného cizího jazyka 

 Změna smýšlení o určitém jazyce 

 Získání nových mluvčích 

 Ocenění jazykových schopností určité osoby 

 Zvýšení sociální prestiţe osoby ceněných jazykových 

schopností 

 Vytvoření nového názvu 
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 Zavedení nové terminologie 

Tabulka č. 1: Návrh typologie jazykových gratifikací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

6. Diskuse 

 

V této části jsou diskutovány problémy, které se vyskytly v rámci studia jazykových 

gratifikací. Dále jsou představeny implikace současného poznání o gratifikacích pro budoucí 

výzkum. Nakonec jsou představeny potenciální konvergence výzkumného zájmu v ohledu na 

další výzkumná odvětví zabývající se obdobnou problematikou. 

Prvním problémem bylo vymezení jazykové gratifikace. Na základě pojetí TJM lze za 

jazykovou gratifikaci označit jakoukoliv metajazykovou aktivitu, při které došlo 

k pozitivnímu hodnocení nebo i dokonce pouze k dobrému pocitu, na základě jedné z 

konsekvencí (resp. adjustment) navrhované Neustupným (1996: 215). Jak jiţ bylo zmíněno 

výše, je vhodné vzít v úvahu, ţe v případě pouhého dobrého pocitů, nemusí být vhodné mluvit 

o metajazykové aktivitě. Jak ukázaly příklady, takovéto pocity mohou mluvčí skutečně 

proţívat a následně tento proţitek verbalizovat např. slovy „to se mi líbilo, jak jsi řekl …“. 

Zůstává zde tedy prostor pro zkoumání jazykových gratifikací neverbalizovaných. 

Dalším problémem, který byl jiţ více metodologického rázu (z hlediska metodiky 

popisu a analýzy jazykových gratifikací), byla identifikace určitého jazykového podnětu či 

cíle gratifikace, tedy jazykového aspektu, kterého se pozitivní hodnocení týkalo. V tomto 

ohledu se vyjevuje značná rozdílnost managementu problémů a managementu gratifikací. U 

managementu jazykového problému je příčina daného negativní hodnocení snadněji 

identifikovatelná (také se domnívám, ţe jsou snadněji identifikovatelné normy, na nichţ je 

hodnocení vystaveno), zvlášť pak pokud dojde k návrhu plánu úpravy či jeho realizaci. U 

managementu jazykové gratifikace je cíl, či příčina gratifikace hůře identifikovatelná, coţ 

plyne jednak z míry explicitnosti hodnoceného jazykového aspektu, jednak z prostého 

důvodu, ţe jazykové formy, kterými lze pozitivní hodnocení vyjádřit, jsou vágní. Tato 

vágnost byla ilustrována výše např. v případě gratifikace ve formě „hezky jsi to napsal“ (př. 

(21)), kdy nemůţeme jednoznačně říct, co bylo touto formou hodnoceno jako „hezké“. 

Jako metody vhodné pro získávání dat se ukázaly být jazyková biografie, následné 

interview, zúčastněné pozorování, vyhledávání internetových stránek projektů či institucí, 

které dělají určitý JM, čtení diskuzí, u kterých lze očekávat metajazykovou aktivitu. Při sběru 

dat z televizního vysílání je vhodné se zaměřit na pořady, v nichţ dochází k nepřipraveným 

jazykovým interakcím. S prvkem jazykové gratifikace se lze v literatuře setkat i v beletrii. 

Problémy související s identifikací pozitivně hodnoceného jazykového aspektu by 

mohly být částečně vyřešeny implementací introspektivních metod. V tomto ohledu se nabízí 

metoda SSP, přičemţ je třeba nejprve vyřešit správný postup přípravných kroků. Zároveň se 
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zdá být vhodné tuto metodu nejprve pouţít v rámci kontextů, v nichţ lze metajazykové 

hodnocení očekávat (viz část 2.3.), aby nebyl respondent (či v termínu autorů popisu metody 

informátor) příliš zatíţen pozorováním svých vnitřních procesů a měl určitá kontextová 

vodítka, kdy je vhodné tuto pozornost zvýšit.  

Jak jiţ bylo nastíněno výše, pro hlubší pochopení hodnotících metajazykových 

procesů se zdá být do budoucna vhodné zahrnout do studia jazykových gratifikací poznatky 

z psychologie. Pádným důvodem pro toto zahrnutí je skutečnost, ţe mluvčí mohou realizovat 

(přičemţ nemusí jít o jejich vědomé konání) jazykovou gratifikaci ve formě příjemného 

pocitu (nutno ovšem stála brát v úvahu, ţe nemusí jít o metajazykovou aktivitu). Prvek 

metajazykového hodnocení, jehoţ výsledkem můţe být hodnocení pozitivní, je také 

identifikovatelný v kontextu výzkumu jazykových ideologií a jazykových postojů. 

Garrett (2010) ve své monografie Attitudes to Language nabízí přehled široké řady 

výzkumů (jednou z centrálních metod v rámci této knihy je technika spojitých masek 

(Lambert et al., 1960)) zaměřených na výzkum postojů k jazyku. Pomocí těchto odkazů lze 

objevit studie popisující organizovaný jazykový management (ne však slovy paradigmatu 

TJM), v jehoţ rámci došlo k pozitivnímu hodnocení. Např. Goddart (2002) ve své studii 

„poukazuje na velké sumy peněz, které společnosti investují do výběru jmen značek ve snaze 

ujistit se, ţe tyto názvy vyvolají poţadované konotace a pozitivní postoj potenciálního 

zákazníka.“  

Jako příklad je uveden případ cestovní kanceláře, která se rozhodovala zda si jako svůj 

název zvolit „Destinations“ nebo „Going Places“, přičemţ „v anticipaci sociálních konotací 

těchto dvou kandidátů, firma očekávala, ţe „Going Places“ bude v lidských myslích silněji 

asociováno s dynamismem a mobilitou, ke kterým jejich velkoobchodní zákazníci aspirovali, 

a které chtěla firma sama projektovat ve své image..“ Slovy paradigmatu TJM, tato cestovní 

kancelář (resp. lidé, kteří rozhodovali o názvu) pozitivně hodnotila danou variantu názvu na 

základě anticipované sociokulturní (a socioekonomické) gratifikace. Integrace studia 

jazykových postojů a jazykových ideologií tedy můţe nabídnout značné obohacení pro 

výzkum jazykových gratifikací. 

Další moţnost budoucího výzkumu představuje i zaměření studia jazykových 

gratifikací (či JM obecně) v rámci určitých daných kontextů – např. JM v interakci rodič-dítě, 

JM při výuce cizího jazyka, JM v kontextu politického diskurzu, JM v lingvistické debatě 

apod. Specializaci zaměření výzkumu jazykových gratifikací také nabízejí typy gratifikací 

uvedené ve výše navrhované typologii. 
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7. Závěr 

 

V této práci byl představen jev zvaný jazyková gratifikace a poskytnut jeho základní 

shrnující popis. Vymezení tohoto jevu bylo představeno na základě paradigmatu TJM, 

přičemţ bylo ukázáno, ţe kategorie TJM vyuţívané pro klasifikaci jazykových problémů jsou 

stejně aplikovatelné pro klasifikaci jazykových gratifikací.  

Byly představeny různé metodologické postupy vyuţitelné pro sběr dat, coţ bylo dále 

ukázáno na příkladech získaných pomocí většiny těchto metod. Zároveň byly během 

představování metod diskutovány jejich omezení. Výčet těchto metod nebyl vyčerpávající, 

zajisté bude v budoucnu moţné najít další vhodné metody sběru dat. Některé z představených 

metod (především SSP a interview formou otázka-odpověď) potřebují teoretické 

rozpracování, aby jejich uţití v rámci výzkumu jazykových gratifikací poskytovalo spolehlivý 

postup poskytující data vhodného charakteru. 

Na analyzovaných příkladech byly ukázány různé formy verbalizovaných jazykových 

(případně komunikačních, sociokulturních) gratifikací. Byly identifikovány jazykové 

gratifikace jak v rámci jednoduchého JM, tak v rámci organizovaného JM. Na některých 

příkladech (zvláště v případech organizovaných gratifikací) byla také ilustrována důleţitost 

pozitivního sociokulturního hodnocení, které bylo v určité součinnosti s danou gratifikací 

jazykovou. 

Tato práce také představila základní návrh typologie jazykových gratifikací. Nejprve 

bylo provedeno porovnání s typologií jazykových problémů, přičemţ bylo zohledněno širší 

pojetí jazykových problémů v rámci této typologie. Následně byla navrţena základní 

typologie jazykových gratifikací.  

V rámci diskuze byly shrnuty problémy, které se během výzkumu vyskytly, byla 

nastíněna relevance jevu jazykových gratifikací v rámci jiných výzkumných odvětví a byly 

představeny moţnosti budoucího výzkumu. Tyto perspektivy představují východiska, na 

nichţ mohou být postaveny budoucí výzkumné snahy, jejichţ cílem je pochopení a popsání 

metajazykového chování a jednání, které v sobě obsahuje aspekt pozitivního hodnocení. 
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Přílohy 

 

Seznam použitých transkripčních značek 

 

. krátká pauza 

/ stoupavá intonace 

\ klesavá intonace 

slovo prozodický důraz 

(číslo) délka tiché pauzy v sekundách 

(slovo) auditivně odhadované slovo 

((číslo)) odhadovaný počet nerozpoznaných slov 

((...)) komentář 

[...] překrývající se replika  

 

 

Příklady 

 

(1) 

1 A: ((výdech)) a [pak jste se rozhodl pro Greifswald]  

2 B:                  [((odkašlává))] 

3 A: měl jste pro to nějaké [důvody?] 

4 B:            [Rostock] 

5 A: a: ne: Rostock. Rostock. ano. 

 

 

(2) 

1 A:  maximálně z něj dostneš ţe hrál počítačový hry . von to jako strašně sabotuje von umí  

2      bezvadně anglicky . ale strašně neartikuluje a drmolí hrozně 

 

(3) 

1 H:  ale e . tedy hovoříme o těch neregistrovaných zařízeních a tam prostě ta neregistrovaná 

2       zařízení a paní ombudsmanka to velice krásně vysvětlila ta prostě tyhlety standardy  

3       nerespektují protoţe nejsou registrována jako sociální zařízení čili v uvozovkách ta  

4       kontrola tam nehrozí\ 

 

 

(4) – R = respondent, T = tazatel 

1 R:  no . (takţe) toto tam je  a: Rusko Ukrajina to je tam [jakoţe] hodně tam kde [(bydlim)] jako  

2 T:                                                               [mhm]              [jo] 

3 R:  ale nevadí mi to jako . paráda\ . naopak já to mám docela i rád protoţe kdyţ tak jako  

4       nakupuju teď čekám jakoby v tý frontě 

5 T:  mhm 

6 R:  v tom ((název obchodu)) [zrovna] 

7 T:                    [mhm] mhm 

8 R:  a teď jako ta maminka si povídá s tím dítětem a já si tak jako zkoušim co třeba rozumím 

9       co nerozumím ((1)) je to (fakt) [paráda] takle no\  

10 T:                  [mhm] 
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(5)  

1 S:  to se mi strašně líbilo kdyţ jsem jednou seděla doma a najednou slyšim jak mamka v  

2  kuchyni říká nonýn/ 

 

 

(6)  

1 O:  to se mi líbilo jak si řek to aristokratický manýry\ 

 

(7)   

1 C: máme být trpěliví prý se to za chvíli ohřeje\ .. jsem ráda ţe jsem se zeptala 

2 protoţe posledně kdyţ jsem jela tak řidič nezatopil za celou cestu\ 

 

 

(8) 

1 E:   no tak . tam som uţ v podstate nemal problém so slovenčinou lebo . m vtedy som uţ  

2  dosť čítal . á . samozrejme čítanie nie je to len otrepaná fráza ale pomáha ti . e naučiť   

3  se nejaký jazyk\ 

 

 

(9) 

1 E:  vlastne vďaka tomu som uţ bol v petnáctich .. asi .. jako gramaticky a tak uţ na    

2  výborné úrovni na bilingválne\ chýbala mi ještě asi trocha štylistika . ktorou ale naberieš  

3  aţ .. proste tonami čítania\ hej/ 

 

 

(10) 

1 E:  zo štylistické stránky mi určite pomohla najviac výška\ tam sme mali všetky predmety 

2  v slovenčine\ . hej/ od prváku\ a keďţe som študoval kultúru a . literatúry a jazyky . tak 

3  som bol aj nútený sa naučiť pekne písať a tak ďalej proste kritiky alebo takové blbosti\ 

 

 

(11) 

1 E:  takţe .. lineárne by som povedal ţe sa to zlepšovalo . m tendencia išla hore od  

2  takových dvanástich a myslim si ţe . ţe sa to nezastaví do konce ţivota lebo . stále sa 

3  je v čom zlepšovať\ . hlavne teraz keď čítam skoro dennodenne a vidím ţe ešte stále   

4  máme nejaké nedostatky a aká aký môţe byť jazyk krásny . m . keď ho vie fakt niekto  

5  pouţívať\ .. takţe myslim ţe je to celkom na schopné úrovni na to ţe som pôvodom  

6  maďar a s jazykom materinským maďarským tak uţ som dosiahol solídnu formu  

7  bilingválnej pripravenosti . aţ to dospelo do toho štádia ţe po celý čas na výške som  

8  nehovoril po maďarsky\ .. a mojou silnejšou jazykovou stránkou sa stala slovenská hej/ 

 

 

(12) 

1 E: takže .. lineárne by som povedal že sa to zlepšovalo . m tendencia išla hore od takových  

2 dvanástich a myslim si že že sa to nezastaví do konce života lebo . stále sa je v čom zlepšovať\ 
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3 . hlavne teraz keď čítam skoro dennodenne a vidím že ešte stále máme nejaké nedostatky 

4 a aká aký môže byť jazyk krásny . m . keď ho vie fakt niekto používať\ 

(1.2) 

5 E: no s timto viem len súhlasiť proste keď je niekto majster svojho jazyka . hej . tak ťaţko sa  

6 s ním nejak meriť meţit jak jak je to po [česky/] 

7 T:                                                                  [měřit\] 

8 E: měřit no\ no lebo keď si prečítam Vilikovského napríklad jedného z najvýznamnejších 

9  slovenských spisovateľov dneška/ . tak na na ten jazyk sa absolútne nechytám on tam pouţíva 

10  také . také . nie frázy ale dokonca slova ktoré ktoré uţ nebadáš v celom jazyku hej ţe by sa  

11  pouţívali\ . sú to buď nejaké archaizmy ale aj .. ee ako sa v kríţovke píše ţe literárne\ 

 

 

(13)  

1 E: samozrejme sú aj . sú vtipné momenty keď ee prednáša český profesor prvýkrát slovákom a  

2 používa veľakrát slovo čili/ .. tak to je veľmi vtipné\ 

((smích)) 

  (3.5) 

3 E: no . ee . ano\ je to vtipné/ ((smích)) á . ale zas musím uznať ţe český profesori boli u nás  

4  väčšinou na vyššie úrovni ako slovenský a . po prvé ţe to boli garanti .. nejaké moţno  

5  celého odboru/ . a po druhé ţe majú všetci tu . aprobáciu/ . profesora\ . aprobácia sa to volá 

6 či dosiahneš proste . no a .. ehm . okrem toho ţe pouţívali smiešne výrazy tak sme si na nich   

7  veľmi rýchlo zvykli/ . a čo som neviem či som spomenul v tej .. v té reportáţi či v tom  

8  interview ţe ţe obaja vedeli . prepnúť plynule do slovenčiny . čo ma udivovalo\ . troška bolo  

9 počuť . jak taký moraváci vieš ale . no a po slovensky si išli jak píli\ 

 

 

(14) M – moderátor, Z – Zaorálek 

1  M:  já s dovolením zabrousím do hlubin tohoto století myslím do samotného počátku/ píše   

2 se listopad dva tisíce jedna\  a Václav Klaus byl tehdy předseda poslanecké sněmovny  

3  má projev v Evropském parlamentu kde varuje před plíţivým sjednocováním Evropy\  

4  vy jste řekl tehdy toto [pane Zaorálku] tehdy jako poslanec\ 

5  Z:            [ale/] 

6  M:  vy jste řekl/ poţádal jsem při schvalování cesty pana předsedu Klause aby aţ  

7  pojede do Bruselu vzal v potaz názory dalších politických stran ve sněmovně\ . pan ee  

8 Klaus znejasňuje naše politické cíle v zahraničí\ .. pane Zaorálku platí to samé pro  

9  Václava Klause v roce dva tisíce jedna co platí pro Miloše Zemena v roce dva tisíce   

10  patnáct  

11 Z:  a to sem řekl pěkně\ docela\ jako pokud [vím tak] 

12 M:         [platí to samé] co .  

13  [tehdy platilo pro pana Klause pro pana Zemana teď/] 

14 Z: [určitě určitě já si myslím ţe to bylo . ţe se k tomu hlásím/] 

15   co jsem tehdy řekl pokud vím tak také tehdy vláda nezakázala panu prezidentu  

16  Klausovi jeho cestu do Evropy i kdyţ tam říkal často hrozné věci . podle mě/ takţe  

17  tady dnes máme dokonce přímo voleného prezidenta který se zodpovídá občanům a já  

18  vlastně s ním se snaţím mluvit/ říkat snaţím se ho respektovat\ 

 

 



54 

 

(15) D - Drábová 

1  D: ta Fukušima toho technicky upřímně řečeno zase tak mnoho nového nepřinesla/ kromě 

2  e dvou věcí\ . e ta první je důkladné zhodnocení ee nebo znovuzhodnocení eee  

3  moţných přírodních vlivů kterým ta elektrárna můţe být vystavena coţ má vzrůstající  

4  význam uvědomme si ţe ty elektrárny byly stavěny před třiceti čtyřiceti lety kdy e ta e  

5  příroda z hlediska meteorologickoklimatického byla e mm jak bych to řekla klidnější  

6  no asi je to to správné slovo\ 

 

 

(16)  

1 M:  a není díra v zákoně v celém [legisla]tivním prostoru 

2 H:                                                      [ano/]              

3  ano\ 

4 M:  ve chvíli kdy vám někdo bude tvrdit já mám normálně jenom penzion akorát tedy  

5  pl[ný]  

6 H:     [ano] 

7 M:  starých [a v] mnoha případech i nemocných lidí ale oni můţou [odejít] oni sou tu 

8 H:                [ano]                 [tak tak] 

9 M:  dobrovolně a platí vlastně penzion nebo hotel/ 

10 H:  ano říkáte to krásně a výstiţně; je to tak\ 

 

 

(17) Německý jazyk 

GJM, 8. 6. 2008 

Němčina je krásný, logický jazyk, vůči kterému má spousta lidí v českém prostředí 

neoprávněné předsudky. Uţ jen praktická hlediska vyuţití němčiny nám ale ukazují, jak je 

znalost tohoto jazyka v českém kontextu důleţitá. Například to, ţe dnešní studenti mají 

moţnost studia v zahraničí a právě Německo a Rakousko patří k zemím s nejvyšší úrovní 

vzdělávacího systému. 

 

 

(18) O projektu 

 

1 Chcete se učit německy? Chcete zlepšit svoje znalosti němčiny? Zvažujete, že dáte na 

němčinu svoje dítě? Srdečně vítejte – zde jste na správném místě! 

 

2  Znalosti cizího jazyka jsou v pracovním světě klíčem k úspěchu. Vlivem globalizace se náš 

svět stává vesnicí a pouze člověk, který je schopen se vyjádřit, je slyšen. 

 

3  Jazykově se dorozumět se sousedy je přitom obzvláště důleţité. V neposlední řadě se 

především ţákům a studentům nabízí moţnost sbírat zkušenosti při pobytu v sousedních 

zemích. 

 

4  Němčina je mateřštinou téměř 90 milionů lidí v Evropské unii! To je 20 procent všech občanů 

EU. Němčina je tedy nejčastěji pouţívaným mateřským jazykem v rámci Evropské unie. 
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5 Skutečnost, ţe v češtině existuje vlastní výraz „šprechtit“ pro spojení „mluvit německy“, je 

dána historicky. Čísla však jasně ukazují, ţe i dnes existuje mnoho dobrých důvodů, proč se 

učit německy!  

 

6 Tento názor sdílejí také mnozí odborníci jako například prof. Jiří Pešek z Institutu 

mezinárodních studií praţské Univerzity Karlovy: „Německé a rakouské firmy a firmy 

orientované převáţně na německy mluvící trh jsou páteří české ekonomiky.“  

 

7 „Je sice pochopitelné, ţe i v České republice – jako všude na světě – zaujímá místo prvního 

cizího jazyka angličtina,“ říká prof. Lenka Vaňková z Katedry germanistiky Ostravské 

univerzity. Jazykovědkyně ovšem dodává: „Vezmeme-li však v potaz geografickou polohu 

České republiky v Evropě, pochopíme, ţe pouze znalosti angličtiny u nás nemohou 

dostačovat.“ 

 

8 S cílem vrátit německému jazyku význam i na českých školách, který mu patří 

z ekonomických a kulturních důvodů, připravily ambasády Spolkové republiky Německo a 

Republiky Rakousko, Goethe-Institut, Centrála pro německé školství v zahraničí, Rakouské 

kulturní fórum v Praze, Österreich Institut Brno, Obchodní oddělení Rakouského 

velvyslanectví v Praze a Česko-německá obchodní a průmyslová komora kampaň 

„Šprechtíme“.  

 

9  Kde se lze v České republice učit německy? Kde sloţit odpovídající jazykové zkoušky?  Proč 

vůbec nabývat v České republice znalosti německého jazyka? To vše a ještě mnohem víc se 

dozvíte na těchto stránkách. 

 

10  Mluvme o tom! Šprechtěme! 

 

 

(19)  

J. K. Doporučuji si to poslechnout! 

To se mi líbí · Odpovědět · 28 květen v 19:14 

 

 

(20)  

P. K. pekne to řekl 

To se mi líbí · Odpovědět · 28 květen v 19:22 

 

 

(21) 

Jirka Hiemer 16. 1. 2014  

Jak Alza neukradla Tomáškovy kříţalky aneb hysterie kolem daru počítače a Alzy http://ow.ly/sEd01 

 Rudolf Korinek 

@jhiemer Hezky jsi to napsal :) 

12:37 - 16. 1. 2014 

 

 

(22)  

Bezva překlep. A jak hodnotíte "s jeho objednávkou"? 
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(23)  Minerální lis na ovce 

 

Mezi činnosti našeho podnikání patří rovněţ dodávky minerálního lisu na ovce. Neváhejte a obrtte se 

na nás s jeho objednávkou. 

 

 

(24)  „Doufal jsem, ţe se naskytne příleţitost, abych s tebou prohodil pár slov,“ začal. „Onehdy 

jsem totiţ v Timesech četl jeden tvůj příspěvek v neolektu. Zabýváš se neolektem odborně, 

předpokládám?“ 

 Winston zčásti nabyl ztracenou rovnováhu. „Odborně sotva,“ opáčil. „Jsem jen laik. Není to 

můj obor. Na samotném vývoji jazyka jsem se nikdy nepodílel.“ 

 „Ale píšeš jím velmi vybraně,“ pochválil ho O“Brien. „To není pouze můj názor. Nedávno 

jsem mluvil s tvým přítelem, který rozhodně platí za odborníka. Jeho jméno mi teď vypadlo.“ 

 

 


