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Diplomová práce Zuzany Terry zkoumá přepínání mezi češtinou a angličtinou jednak 

v komunitě předškoláků, jednak v komunitě žáků první třídy. Přitom si klade několik 

výzkumných otázek: 1. Jak, proč a ve kterých situacích tato jazyková společenství 

přepínají mezi oběma kódy (code-switching) a kdy naopak inklinují k jejich mísení 

(code-mixing)? 2. Jak oba jevy ovlivňují sociální kompetenci dětí?  

Práce je členěna do tří velkých celků: první část shrnuje známější teorie 

dvojjazyčnosti, řečové komunity a zejména různé modely codeswitchingu: situační 

versus metaforické přepínání, příznakový model americké lingvistiky Myers-Scotton, 

konverzační analýzu, Auerův přístup a indexikální tradici od Peirce přes Silversteina 

až po Cathryn Woolard. Druhá část je metodologická: formuluje výzkumné otázky, 

přesvědčivě zdůvodňuje použité metody – u předškoláků je jimi (polo)zúčastněné 

pozorování, u školáků pouhé pozorování; autorka zde rovněž reflektuje svou 

výzkumnou pozici. Poslední část je empirická a shrnuje výsledky terénního výzkumu, 

přičemž není členěna primárně podle zkoumaných komunit, nýbrž podle toho, zda 

autorkou popisované interakce spadají do sféry code-switchingu nebo code-mixingu. 

Teprve uvnitř těchto dvou velkých kategorií si autorka všímá nejprve jedné a poté 

druhé zmíněné řečové komunity. Toto členění je pro práci příznačné: do jisté míry 

zrcadlí autorčinu tezi, že switching a mixing jazyků jsou dva radikálně jiné fenomény, 

což ostatně sama explicitně na několika místech říká. 

Lze se ptát, zda autorka dostatečně pokryla relevantní teorie zkoumaného jevu 

a zda v jejím přehledu snad nechybí ještě to či ono velké jméno; zajímavější a podle 

mého přesvědčení daleko podstatnější je to, zda práce představuje logicky 

konzistentní celek: neboť pokud by si autorka sama odporovala anebo by její 

interpretace působily nepřesvědčivě, odvolání na sebeuznávanější vědeckou autoritu 

mnoho nepomůže. A právě zde vidím dvě velké slabiny práce: první je její jazyk a 

druhá je její nevyřčený noetický předpoklad, s nímž přistupuje ke zkoumání světa 

sociální komunikace.  

Jazyk je místy nejasný, takže čtenář ani po několikerém přečtení věty neví 

přesně, co má autorka na mysli. Navzdory mnoha pěkným odstavcům se na každé 



straně textu setkáme s formulací, která je sémanticky téměř nerozkódovatelná, 

převážně proto, že autorka nevládne pevně angličtinou, v níž je práce napsána. Nebo 

přesněji řečeno: vládne jiným registrem angličtiny, než je ten, který je nezbytný pro 

akademickou prózu. Nejde jen o četné sklony k hovorovému stylu (ty by tolik 

nevadily), ale především o místa, kde se věty gramaticky rozpadají do nečitelnosti – 

např.: „When the rights and obligation balances set is are once settled in one 

language, it is hard to make the children code-switch back, even the index, i.e. overal 

environment, is trying to make them code-switch and it is usual place, time and 

settings for the other language“ (s. 40). Žel i v česky psaném nadpisu práce a její 

česky psané anotaci je devět hrubých chyb – v jediném odstavci. Samotný název 

práce obsahuje nevědomý ortografický code-mixing: velká písmena jsou v jeho české 

verzi psaná nesprávně a odpovídají anglické ortografii: Česká republika se píše 

s malým „r“, ale v angličtině s velkým – a tak ji píše autorka i česky, tedy Česká 

Republika; a totéž platí pro názvy jazyků. 

Závažnější je ovšem druhý nedostatek: autorka tenduje k ostrému binarismu 

ve vnímání jevů, které jsou ve skutečnosti daleko fluidnější, mají rozmazané hranice a 

částečně se prolínají. Není náhoda, že velká část specialistů na code-switching se 

zdráhá narýsovat zcela ostrou hranici mezi code-switchingem a code-mixingem. A 

přitom právě na tomto protikladu, vnímaném ostře a binárně, práce stojí. Autorka 

tvrdí, že ji k tomu opravňuje její empirický materiál, ale jako čtenář nejsem jejím 

interpretacemi přesvědčen, že tomu tak je. Když na str. 57 říká o jedné řečové 

interakci, že není jisto, zde jde o „another case of code-switching or just a mistake“ 

(„další případ mísení kódů nebo jen o chybu“), staví implicitně na neudržitelném 

binaristickém předpokladu, že existuje nějaký code-mixing, který je pouhým omylem, 

a tedy není code-mixingem. To by bylo možné jen za předpokladu, že každé mísení 

kódů je vždy výrazem vědomého rozhodnutí mluvčího – a zbytek jsou jen chyby. To 

je ovšem velmi intencionalisticky zúžené pojetí code-mixingu, k němuž se na jiných 

místech práce autorka naopak nehlásí, když odmítá příliš úzké definice daného jevu 

(podle mě tak činí právem). 

Nebo další podle mého soudu neudržitelná binarita: autorka říká, že ke code-

mixingu vedou mluvčí zcela odlišné důvody než ke switchingu. Přitom jako jeden 

z důvodů code-mixingu uvádí, že k němu může mluvčí sáhnout pro silnější účin („for 

a stronger effect“) nebo v zápalu hry („in the heat of the game“). Zároveň však na 

jiném místě jako jednu z možných příčin code-switchingu v příkladu č. 5 (str. 42) 



uvádí, že mohlo jít o chybu v důsledku „heat of the game“, tedy velmi podobný 

důvod, který jmenuje jako typický pro code-mixing. Příklad ze str. 42, kde ve čtvrtém 

řádku John říká „Your name is Mr. Smradlavej Bobek“, je vůbec zajímavý: lze se tu 

totiž přít právě o to, zda jde pouze o code-switching, vždyť podle vlastní definice 

autorky je Johnova věta code-mixingem, protože jde o bilingvismus vnitrovětný, 

dokonce uvnitř jediné větné fráze. A přitom je tu uveden jako příklad code-switchingu 

– s odůvodněním (podle mě ne zcela přesvědčivým), že John prostě „udělal chybu.“ 

Právě tento příklad č. 5 ukazuje, jak ošidné je ostře oddělovat mísení kódů od 

přepínání mezi nimi – je totiž dost dobře možné a podle mě i pravděpodobné, že tento 

příklad je obojím: switchingem i mixingem kódů. (Přehlížím to, že tento příklad je na 

jednom řádku i ne zcela správně přeložen, což je u analýzy tohoto typu zásadní.) 

Takových rozporů a nejasností je v práci hodně. Přesto jde o dílo, jemuž se 

podařilo shromáždit velký kus vědění o teoriích zkoumaného jevu na úrovni současné 

světové vědy (zejména v teoretické části). A některé pasáže jsou vynikající, třeba 

autorčino tvrzení na str. 24, že existuje daleko víc typů diferenciace, než kolik jich 

postihuje příznakový model rights and obligations balances. Není pak ovšem jasné, 

proč se k tomuto modelu znovu a znovu vrací v empirické části jako k explanačnímu 

nástroji poté, co ho v teoretické části práce tvrdě (a vcelku právem) zkritizovala jako 

ne zcela adekvátní interpretační nástroj. Řečeno stručně: práci v mnoha ohledech 

chybí potřebná vnitřní koherence, a to na úrovni vět, odstavců, kapitol i celku. 

Prospěla by jí lepší editace finálního textového tvaru, aby v ní nedocházelo 

k takovým přehmatům, jako na str. 33, kde čteme skoro do písmene identické 

odstavce jako na str. 30 – celé pasáže se tu do písmene opakují. To vše nasvědčuje 

tomu, že byla práce ušita horkou jehlou – ne snad její terénní složka, ale její finální 

textová varianta. 

Přes veškeré kritické postřehy je diplomová práce Zuzany Terry velmi 

hloubkovou, byť zdaleka ne koherentní sondou do zkoumané problematiky a obsahuje 

mnoho cenných míst, která je třeba ocenit a která často chybějí v pracích, jež jsou 

třeba formálně uhlazenější. Po zvážení všech kladů a záporů práci doporučuji k 

obhajobě a navrhuji pro ni známku velmi dobře až dobře v závislosti na kvalitě 

obhajoby. 

 

V Praze 1. 9.  2017      Tomáš Samek  


