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Diplomová práce Zuzany Terry je reflexí několikaletého výzkumu v jedné české instituci 

socializující anglicko-české děti či snad přesněji děti pocházející ze smíšených rodin, v nichž 

pro jednoho z rodičů je mateřským jazykem angličtina, pro druhého čeština, v ne-většinové 

angličtině. Jelikož je autorka v tomto kontextu insiderkou, výzkumné téma se samo nabízelo: 

jakým způsobem tyto (bilingvní) děti během institucionální socializace používají v rámci svých 

řečových interakcí jazykový kód, resp. jak a kdy tento jazykový kód střídají (code-switching) a 

v jakých situacích se mísí (code-mixing). Celá práce začíná poněkud silným konstatováním: 

„angličtina není pouze linguou francou západní civilizace, ale také větší části zbývajícího 

světa,…“ (s. 7). Ačkoli i méně poučený čtenář by patrně chápal, jak toto tvrzení autorka myslí, 

domnívám se, že by bylo vhodné ho trochu dovysvětlit. Bez dalšího výkladu jde o značně 

zjednodušené konstatování. Angličtina rozhodně není homogenním jazykem, řada národních, 

regionálních a lokálních variet může značně komplikovat vzájemné porozumění mezi jejími 

jednotlivými mluvčími (např. American English vs. Black English, British English nebo 

American English vs. Australian English atd.). Snad se dá mluvit o převažujícím užívání jedné 

variety americké angličtiny např. v mediální komunikaci v nejširším slova smyslu. Rovněž 

nejspíš platí, že je angličtina stále více preferována v řadě asijských zemí, ale jde často o její 

používání v rámci tamějších elit (např. Indie, Pákistán), podobně je tomu v bývalých britských 

koloniích v Africe (zde asi nejvýrazněji v Nigérii, Keni a Ghaně) atd. V obou posledně 

zmiňovaných případech jde ovšem o britskou varietu angličtiny (viz např. úvahy o globálním 

rozšíření angličtiny ve 20. století od Nicholase Ostlera).  

Poměrně pečlivě a důkladně je zpracována kapitola věnující se teoretickým přístupům (s. 10-

23), které ovšem ve výsledku vyznívají poněkud nekoherentně, což je způsobeno množstvím 

konceptů, na něž je poukazováno. Autorka především poměrně detailně předkládá různé 

přístupy k problematice bilingvismu a poukazuje na potíže, které jsou s jeho výzkumem spojené 

(na definici, která by byla uznávána, není, pokud vím, všeobecná shoda). Se studiem 

bilingvismu je spojena oblast jazykové socializace, kde využívá autorka především práce 

severoamerických lingvistických antropoložek B. Schieffelin a E. Ochs, které se zabývaly mj. 

jazykovými interakcemi mezi středostavovskými americkými předškolními a raně školními 

dětmi. Zuzana Terry v této souvislosti sleduje rovněž socializační strategie rodičů bilingvních 

dětí. Již v této fázi anticipuje nebo naznačuje, že nenašla žádnou evidenci častého code-mixingu 

u studovaných dětí, což jak je na jiném místě vysvětleno, je dáno tím, že si to rodiče nepřejí a 

nabádají své potomky, aby se snažili o čisté vyjadřování v jednom či druhém jazyce. Klíčovým 

konceptem práce je řečové společenství (speech community), především pak zvláštní dětské 

řečové společenství. Pro samotný výzkum code-switchingu a code-mixingu zvolila Zuzana 

Terry jednak tzv. příznakový (označovací) model Myers-Scottonové, konverzační analýzu 

v podání Petera Auera a indexikalitu (Peirce, Silverstein) jako analyzující nástroj či jako 

dialektický proces extrapolace významu (s. 21-23). Teoretická kapitola je opět zakončena 

poněkud předčasným úsudkem, podle něhož mohou být code-switching i code-mixing 

nevědomé, ale mohou též zahrnovat jisté podvědomé významy (s. 23). To sice nemusí být 

v rozporu se skutečností, ale takovéto tvrzení by mělo vyplývat až z konkrétních řečových 

situací a na jejich základě by mělo být analyzováno. Z kapitoly je zřejmé, že autorka 

se v teoretických přístupech ke studovanému tématu poměrně detailně vyzná, ale není vždy 



jednoznačné, jak se k nim staví, jak by mohly být kriticky reflektovány. Jinými slovy nejsou 

jakoby zpochybňovány nebo více konfrontovány. Alarmující je ovšem formální úprava, která 

se nicméně netýká pouze této kapitoly. Například když autorka odkazuje na práci 

sociolingvistky Katji Cantone, jednou se používá osobní zájmeno „she“, o pár řádek dále „he“ 

(s. 18). Časté je komolení příjmení severoamerické lingvistky Carol Myers-Scotton (jednou 

Myer-Scotton, jinde Myers-Scoton, na jiném místě dokonce Scotton-Myers atd.). Záměna 

příjmení Woodard namísto správného Woolard (s. 25) atd., nesprávné odkazování na její práci 

na některých místech apod.   

Metodologická kapitola (s. 24-35) obsahuje na začátku výzkumné otázky, poté ale poněkud 

nelogicky v této části pokračuje v rozvíjení teoretických koncepcí. Explicitně dává do 

protikladu například Myers-Scottonové model s Auerovou konverzační analýzou, podle níž jak 

code-switching, tak code-mixing vytvářejí konverzaci. Autorka se zde opět nevyvarovala 

předčasnému závěru: „konverzační analýza se dobře hodí na má výzkumná data“ (s. 25). Teprve 

poté představuje vlastní výzkumnou metodu. Nejsem si jist, zda je na místě zpochybňovat 

vlastní účast na jazykových interakcích dětí, resp. pochybovat o tom, zda se jedná o zúčastněné 

pozorování. Co jiného než zúčastněné pozorování je výpomoc na hřišti, při svačinových 

přestávkách nebo na celodenních výletech s předškolními dětmi? Nicméně jádrem výzkumu 

byly neformální a polostrukturované rozhovory a interakce se 13 předškolními dětmi a 6 

matkami těchto dětí. 

V empirických kapitolách (4. se věnuje code-switchingu, 5. code-mixingu) projevila autorka 

schopnost zobecňovat nasbíraná etnografická data. Výzkum mezi dětmi z 1. třídy (starší 

zkoumaná skupinka) ukázal, že v jazykové komunikaci není žádné místo na code-switching, 

což je patrně způsobeno jednak učitelovou indexikalitou vedenou přísně v angličtině, a také 

tím, že děti jsou primárně socializovány strategií užívání jednoho jazyka jedním rodičem (s. 

49), což by se snad dalo označit jako paralelní bilingvismus. Výrazným zjištěním s uvedením 

řady příkladů je konstatování, že sociální kompetence dětí jsou posilovány skrze jazykovou 

socializaci (s. 50). Tím autorka v podstatě potvrzuje závěry z více než 30 let starého výzkumu 

B. Schieffelin a E. Ochs. Jak v případě code-switchingu, tak u code-mixingu se autorka pokusila 

o poměrně rozvětvenou typologii, opět založenou na mnoha sekvencích konkrétních řečových 

situací.   

Ani empirické pasáže se ovšem neobešly bez řady překlepů: „patters“ místo „patterns“, „tree“ 

místo správného „three“ atd. Celkově vzato diplomová práce Zuzany Terry působí do jisté míry 

nevyváženě. Odhlédneme-li od zmiňovaných gramatických přešlapů (jen v abstraktu je snad 

deset pravopisných chyb), může práce na čtenáře chvílemi působit trochu chaoticky: na jedné 

straně jistá nadbytečnost teoretických přístupů, které se objevují i v metodologické části, na 

straně druhé určitá přemrštěnost těchto přístupů při jejich aplikaci v terénu a anticipovatelnost 

některých závěrů dávno předtím, než bylo patrné, jak se k nim dospělo. Z diplomové práce je 

znát, že byla dopisována na poslední chvíli, zřejmě neprošla ani vlastní jazykovou korekturou. 

Je to škoda, jelikož výzkumné téma je atraktivní a je zřejmé, že se autorka v problematice 

bilingvismu, jazykové socializace či obecněji jazykové interakce poměrně slušně vyzná. Přes 

uvedené nedostatky, připomínky a kritiku nicméně diplomovou práci Zuzany Terry doporučuji 

k obhajobě s hodnocením dobře s možným vylepšením v případě odpovídající obhajoby. 
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