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1 Úvod 

Tématem této disertační práce jsou jazykové ideologie v českém veřejném diskurzu. Tato práce 

není prvním příspěvkem k výzkumu českých jazykových ideologií, přesto však platí, že komplexnější 

pozornost jim v našem prostředí zatím věnována nebyla.  

Disertační práce je rozvržena do několika na sebe navazujících částí. Nejprve je představen pojem 

jazykových ideologií, konkrétněji především dva přístupy k nim, jejich klíčové vlastnosti, a možnosti 

jejich výzkumu. 

Po vymezení jádrového konceptu práce následuje shrnutí dosud dosažených poznatků a na ně 

navazující vymezení opodstatnění smyslu, předmětu a cíle práce. Poté jsou představeny metody, 

které práce k dosažení tohoto cíle volí. Metodologická kapitola je rozdělena do dvou částí: První 

z nich prezentuje kritickou analýzu diskurzu jakožto vhodný přístup ke zkoumání jazykových 

ideologií, reflektuje limity tohoto badatelského přístupu a jejich řešení v podobě zapojení nástrojů 

korpusové lingvistiky. Druhá část se věnuje výše zmíněné klíčovosti jakožto parametru určování 

podstatných rysů diskurzu pro další analýzu. 

Práce pak pokračuje vysvětlením volby materiálu pro analýzu, tj. návrhů jazykových zákonů a jejich 

parlamentního projednávání od vzniku České republiky do současnosti na jedné straně a jejich 

mediálního odrazu na straně druhé. Zde jsou také popsány technické aspekty konstrukce vzorku.  

V následující analytické části se pak disertace soustředí na rozbor a srovnání materiálu perspektivou 

dvou diskurzních skupin představujících zastánce a odpůrce jazykových zákonů. Postupnými kroky, 

v nichž se spíše kvantitativní korpusové nástroje doplňují kvalitativnějšími analýzami a 

jazykověideologickými interpretacemi, dospěje analýza k souhrnnému popisu jazykových ideologií 

v českém veřejném diskurzu. 

 

 

2 Jazykové ideologie 

Kapitola probírá dva základní přístupy k pojímání ideologií – neutrální a kritický – a pojednává 

o několika podstatných otázkách, které studium ideologií provázejí. Na tomto základě pak 

představuje pojetí jazykových ideologií, které je dále uplatněno v analytické části práce. K tomu 

připojuje krátkou reflexi možností výzkumu jazykových ideologií a v závěru komentuje několik 

existujících seznamů jazykových ideologií. 

 

 

 

2.1 Neutrální a kritické pojetí jazykových ideologií 



Více autorů textů o studiu jazykových ideologií (např. Kroskrity, 2004, s. 501n.;1 Woolard, 1998, 

s. 7n.; Dolník, 2010, s. 238) se shoduje v rozeznávání dvou základních přístupů: kritického 

a neutrálního.  

Kritický (negativní, partikulární, pragmatický, pejorativní – Woolard, 1998, s. 8) přístup k jazykovým 

ideologiím pracuje s představou/předpokladem/tvrzením, že ideologie jsou neoddělitelně spjaty 

s mocenskými vztahy sociálních aktérů, uplatňováním moci, její legitimizací (též legitimizací jejího 

uplatňování nebo obecněji jistého sociálního řádu), případně se zastíráním nesamozřejmé povahy 

ideologie. Mocenské vztahy mohou být sociální, politické, ekonomické aj. (Woolard, 1998, s. 7). 

Kritika se pak upírá k nerovnosti postavení jednotlivých sociálních aktérů (či spíše jejich skupin), 

procesům jejich znevýhodňování apod. 

Extrémní podobou takového přístupu je kritika dominantních ideologií opírající se o předpoklad, že 

právě jen vládnoucí skupina disponuje ideologií a tu vnucuje ostatním (viz např. Althusser, 1971; 

Thompson, 1990; Dolník, 2010). Takový přístup považuji za omezující a zkreslující. Jak píše Jef 

Verschueren (2012, s. 9), „powerless and dominated groups may – and usually do – have their 

ideologies too.“ Souhlas s tím však nevede nutně k odmítnutí souvislosti mocenských vztahů 

a ideologií. Odráží-li konkrétní ideologie určité zkušenosti a zájmy konkrétního jedince nebo 

skupiny, je uplatňování takových zájmů ideologií legitimizováno, vysvětlováno jako žádoucí, 

přirozené – a to bez ohledu na to, zda onen jedinec nebo ona skupina je, nebo není v dominantní 

pozici. 

Někteří autoři (např. Silverstein, 1979; Thompson, 1984) předpokládají či tvrdí, že ideologie a jejich 

diskurzní projevy s sebou nesou principiální zkreslení (distortion), mystifikaci apod. Důsledky z toho 

plynoucí (možnost jiného, neideologického přístupu ke skutečnosti) považuji za neudržitelné. 

Spatřovat v ideologiích jakési zkreslení však není nesmyslné. Ideologie lze vidět jako systémy, které 

v daných systémech bývají chápány jako přirozené, jediné možné, common sense, a je jim tedy 

vlastní zastírat svou podstatu konceptuálních systémů odrážejících partikulární zájmy. 

 

Neutrální (deskriptivní, nocionální, sociálněvědní – Woolard, 1998, s. 8) přístup k jazykovým 

ideologiím oproti kritickému pojímá ideologie zjednodušeně řečeno jako sdílené kulturní 

zázemí/pozadí (background) (de Bres, 2013, s. 60). Jednotlivé varianty tohoto přístupu se mohou 

lišit v tom, zda/nakolik počítají s legitimizační funkcí ideologií, jejich společným jmenovatelem je 

však každopádně nepředpokládání/nezohledňování mocenského podkladu ideologických systémů 

a nezaujímání kritických stanovisek ke konkrétním diskurzním projevům ideologií. Takové pojetí je 

tedy z podstaty inkluzivnější, za ideologii pokládá širší spektrum jevů. 

István Lanstyák (2016, s. 1–2) ještě v rámci neutrálního přístupu k jazykovým ideologiím odlišuje 

a) přístup, podle nějž „je vhodné medzi ideológie zaradiť myšlienk(kové systém)y slúžiace na 

                                                             
1 Kroskrity (2004, s. 501) sice vymezuje kritický a neutrální přístup, avšak spíše než za dichotomii je považuje 
za dva póly škály. 



interpretáciu a legitimáciu faktov týkajúcich sa jazyka bez ohľadu na to, či sú motivované 

mocenskými ambíciami, alebo nie“ a b) přístup, podle nějž „patria k jazykovým ideológiám 

akékoľvek presvedčenia týkajúce sa jazyka, či sa využívajú ako prostriedok získania, udržania 

a posilnenia nadvlády jednej spoločenskej vrstvy alebo skupiny nad druhou, alebo nie, či majú 

interpretačnú a legitimačnú funkciu, alebo nie“. Lanstyák sám volí přístup a). Souhlasím s ním 

v tom, že je vhodné nechápat jako ideologie zcela jakákoliv přesvědčení stran jazyka a zachovat 

tomuto termínu onu interpretační a legitimizační funkci. 

2.2 Klíčové vlastnosti jazykových ideologií 

1. Je náležité vztahovat jazykové ideologie k jednotlivcům, skupinám, nebo obému? 

V mnoha existujících definicích jazykových idelologií se na jedné straně hovoří o myšlenkách, 

pojmech, reprezentacích, názorech, postojích, normách, hodnotách, představách, pocitech, 

domněnkách… obecně přesvědčeních (van Dijk, 2000, s. 11n.); z toho vyplývá zaměření na mysli 

jednotlivců. Na druhou stranu se zároveň ideologie připisují sociálním skupinám nebo i větším 

celkům (ibid., s. 6). Zmíněná otázka však nabízí falešný výběr ze dvou možností; platí totiž obě. 

Argumenty jsou následující: 

Ideologie jsou tvořeny mentálními složkami zmíněnými výše – ty jsou součástí kognitivní „výbavy“ 

jedince. Představují jeho vlastní, specifickou směs osobních zkušeností, naučených znalostí, 

osobnostních charakteristik, paměťově založených modelů apod. Některé jsou stabilnější, některé 

pouze situační, ale každopádně patří do mentálního „modulu“ jednotlivce. 

Zároveň je však třeba zohlednit, že tato přesvědčení jsou sociálně sdílena. Argument pro 

skupinovou relevanci ideologií je možno formulovat tak, že každý jednotlivec běžně a nevyhnutelně 

vstupuje do sociálních interakcí; jeho vlastní, unikátní ideologie (nebo jejich složky) by nedávaly 

smysl, kdyby nebyly sdíleny (ale potenciálně i reálně také konfrontovány) s dalšími členy sociálního 

prostředí – jedině tak totiž umožňují interagovat s ostatními, konstruovat mentální očekávání 

vzhledem k probíhajícím interakcím, utvářet identitu a sounáležitost apod.2  

2. Projevují se ideologie explicitně, implicitně, nebo obojím způsobem? 

Jako příklad stanoviska explicitnosti můžeme uvést dnes už téměř klasickou Silversteinovu definici 

(1979, s. 193; kurzíva O. D.), který tvrdí, že „ideologies about language, or linguistic ideologies, are 

any sets of beliefs about language articulated by users as a rationalization or justification of 

perceived language structure and use“. Silverstein tedy sugeruje představu, že ideologie jsou to, 

co je vyjádřeno.  

Na zkoumání implicitních projevů ideologií se zaměřují např. Jan Blommaert a Jef Verschueren 

(1998, s. 357): „[M]ore weight is attached to the implicit frame of reference, the supposedly 

common world of beliefs […], than to the explicit statements […]. This approach is crucial for the 

investigation of widely shared ideologies.“ 

                                                             
2 Duální relevanci ideologií podporuje i Verschueren (2012, s. 11) nebo Heathová (1977, s. 53). 



Teun A. van Dijk (2000, s. 25) k tomu poznamenává, že implicitnost je spojena s intersubjektivitou, 

konkrétněji s předpoklady o tom, co jedinec ve shodě s ostatními členy skupiny/interakce považuje 

za sdílené, zřejmé, a tudíž nepotřebné sdělovat. Ideologie tedy tendují k implicitnosti; v tomto 

smyslu je relevantní ona často zmiňovaná (třeba jen zdánlivá) samozřejmost, přirozenost, 

nezpochybňovanost apod. 

3. Může jedinec zastávat rozdílné, či přímo rozporné jazykové ideologie? 

Van Dijk (2000, s. 22–23) přesvědčivě ukazuje, že mentální modely (které uvádí coby východisko 

orientace jednotlivce ve světě, ale také jeho konkrétních sociálních akcí) jsou ovlivňovány 

ideologiemi (jsou / mohou být na jejich základě vytvářeny nebo upravovány), ale zároveň také 

osobními zkušenostmi. Ovšem ideologie a osobní zkušenosti se mohou dostat do rozporu. 

Na rovině jednotlivce, ale také společnosti dává smysl počítat s růzností, mnohostí, neboť jak 

poznamenává Paul V. Kroskrity (2004, s. 503), „language ideologies are profitably conceived as 

multiple because of the plurality of meaningful social divisions (class, gender, clan, elites, 

generations, and so on) within sociocultural groups that have the potential to produce divergent 

perspectives expressed as indices of group membership.“ 

4. Jaký je vztah ideologií a jednání? 

Van Dijk (2000, s. 8) uvádí, že „[a]s systems of ideas of social groups and movements ideologies 

not only make sense in order to understand the world (from the point of view of the group), but 

also as a basis for the social practices of group members.“ Je oprávněné vyvozovat, že pokud 

ideologie poskytují ospravedlnění/legitimizaci náhledů na svět, pak se nejen ony, ale i z nich 

vyplývající (jimi umožněné, protože ospravedlněné) konkrétní činy jeví jako „v pořádku“. 

5. Ideologie úzce souvisejí s identitami. 

Jak uvádí např. Kroskrity (2004, s. 509–511) nebo de Bresová (2013, s. 61), ideologie se významně 

podílejí na utváření a vyjadřování různých identit. To pramení z jejich sociální (skupinové) dimenze 

– reflektují definiční a identifikační charakteristiky příslušné skupiny, patří k vymezování toho, co 

znamená členství ve skupině, pomáhají konstruovat opozice my × oni. Na ideologickém základě se 

diskurzně vysvětluje a prosazuje význam skupiny, přirozenost její podstaty a jejích hranic apod. 

Jazykové ideologie např. hrají klíčovou roli v konstruování národa. 

6. Ideologie nejsou neměnné. 

Přestože ideologie mají z podstaty tendenci jevit se jako přirozené, jediné možné/správné apod. 

(a to nikoliv jen ty, které jsou v dominantní pozici), neznamená to, že by nebyly zpochybňovány (de 

Bres, 2013, s. 61). V principu přichází v úvahu změna v počtu nositelů konkrétní ideologie (ať už 

proto, že se zmenší počet členů příslušné skupiny, anebo proto, že skupina zůstane velikostně 

nezměněna, ale jako celek opustí ideologii), ale také změna v sociální relevanci ideologie pramenící 

např. z její zmenšené společenské přijatelnosti (v takovém případě může počet jejích nositelů zůstat 

nezměněn, ale změní se její diskurzní přítomnost). 

2.3 Definice jazykových ideologií 



Vzhledem k výše uvedeným argumentům, povaze mého materiálu a cílům této práce považuji za 

rozumné definovat jazykovou ideologii jako 

vnitřně koherentní systém sociálně sdílených přesvědčení jedinců o jazyce (nebo jeho součástech, 

varietách, užívání, uživatelích, společenské pozici, relevanci, povaze či hodnotě) jevících se v sociálním 

kontextu jako přirozené, vysvětlující jevy sociální reality a ospravedlňující sociální akce s potenciálně 

mocenským rozměrem. 

K jazykovým ideologiím nepřistupuji neutrálně, nýbrž kriticky. Počítám s mocenskými vztahy ve 

společnosti, jejich uplatňováním opřeným o jazykové ideologie, můj přístup ovšem není a priori 

negativní. Konkrétní jazykové ideologie sice mohou mít výrazný potenciál dopadat negativně na 

skupiny jedinců, ovšem až diskurzně, v sociální praxi. A na této rovině povedu svou analýzu. 

2.4 Možnosti výzkumu jazykových ideologií 

Na výzkum jazykových ideologií má vliv 1) perspektiva vědní disciplíny, kterou badatel zaujímá, 

2) druh materiálu, který pro výzkum zvolí, a 3) to, co považuje za projevy jazykových ideologií. 

1) Oborové zázemí pochopitelně předurčuje (nebo alespoň ovlivňuje), co se považuje za téma 

hodné zkoumání, jaké otázky se pokládají a zodpovídají a jaké metody se k tomu používají. Počátky 

výzkumu jazykových ideologií se obvykle situují do prostředí lingvistické antropologie, později se 

jimi začali zabývat i jazykovědci, dnes je pole oborově ještě pestřejší. 

Přehled podávají Kathryn A. Woolardová a Bambi B. Schieffelinová (1994, s. 58–71)3 a Rachel Vessey 

(2017, s. 279–280)4. Doplním snad jen výzkumy jazykových ideologií opírající se o teoretické zázemí 

jazykového managementu (Nekvapil – Sherman, 2013; Lanstyák, 2014; Kimura, 2017 aj.)  

2) Pokud jde o analyzovaný materiál, základní dělicí linie vede mezi výzkumem nezávisle existujících 

dat (mohou to být přirozené projevy členů příslušné společnosti, ať už mluvené, nebo psané, ale 

také různé dokumenty, např. právní, kurikulární aj.) a analýzou elicitovaných dat (to bývají např. 

rozhovory, focus groups, dotazníky, texty vzniklé na popud badatele aj.). 

3) Lanstyák (2016, s. 5–6) rozlišuje tři druhy projevů jazykových ideologií: 

• explicitní – metajazyková vyjádření, otevřeně/přímo pojmenovaná přesvědčení týkající se 

jazyka 

• implicitní – propozice, které nejsou vyjádřeny přímo/otevřeně, ale jsou pragmaticky 

vyvoditelné z určitého výroku 

• neverbalizované – obsahy, které nejsou ani nepřímo vyjádřené, ale přesto jsou přítomné 

v diskurzu a lze je rekonstruovat na základě kontextu5  

 

                                                             
3 Shrnují zkoumání jazykových ideologií v oblasti etnografie komunikace, politiky multilingvismu, studia 
gramotnosti, historiografie lingvistiky a veřejného diskurzu o jazyce, metapragmatiky a jazykové struktury. 
4 Viz odkazy na studie v rámci konverzační analýzy, percepční dialektologie nebo fonologie a aplikace na 
tematické oblasti soudního diskurzu, znakových jazyků nebo call center. 
5 Lanstyák (2016, s. 7) označuje zejména analýzu neverbalizovaných projevů za „skúmanie fantómov (toho, 
čo v texte nie je, ale o čom si myslíme, že tam neviditeľne predsa je)“. 



Přestože možností výzkumu jazykových ideologií je řada, vyzdvihnu zde jeden přístup, který se mi 

jeví výrazně vhodný, a to kritickou analýzu diskurzu (CDA). Ta má v analýze ideologií bohatou 

historii (viz např. Fairclough, 1995; Wodak – Meyer, 2009; van Dijk, 2000 aj.); více v kapitole 4.  

 

3 Dosavadní poznatky a cíle práce 

Studie, které se na českém materiálu zabývaly jazykovými ideologiemi a vyjadřovaly se k češtině, 

jsou podle mého povědomí jen tři. 

Neil Bermel (2007) analyzoval debaty o reformě českého pravopisu z roku 1993 a v této souvislosti 

učinil i několik poznámek k ideologiím týkajícím se jazyka. Explicitní tvrzení relevantní pro můj 

záměr jsou však kusá a nepočetná. Velmi názorně rozebral metaforickou konceptualizaci jazyka 

a souvisejících jevů, z této analýzy ovšem nečiní závěry, které by bylo možno spolehlivě vztáhnout 

k jejich ideologickým zdrojům. 

Jiří Nekvapil a Tamah Sherman (2013) zkoumali jazykové ideologie v prostředí mnohonárodnostních 

pracovišť a podávají zajímavý rozbor přesvědčení vyjadřovaných k různým jazykům včetně češtiny, 

jejich poznatky se však omezují na takto nastavený rámec a nelze je vztáhnout k češtině či jazyku 

obecně. 

Marián Sloboda (2010) se zabýval menšinovými jazyky v Česku a v této souvislosti tvrdí, že 

„[d]ominantnú jazykovú ideológiu v Česku charakterizujú nasledujúce predstavy: priamočiare 

spájanie jazyka a národnosti; jednojazyčnosť ako norma; v Česku sa hovorí a má hovoriť (len) po 

česky“ (Sloboda, 2010, s. 48). 

Z těchto prací a několika článků o postojích k jazyku jsem abstrahoval informace o jazykových 

ideologiích, které jsem poté vztáhnul k Lanstyákově (2016) klasifikaci jazykových ideologií.  

Hlavním cílem práce je popis českého veřejného diskurzu s ohledem na to, jaké významné jazykové 

ideologie ho charakterizují. Dílčím cílem je v tomto rámci ověřit, zda jsou v českém veřejném 

diskurzu přítomné (a případně výrazné) jazykové ideologie identifikované předchozími pracemi. Na 

to navazující druhý dílčí cíl je doplnění dosavadních poznatků o případné dosud nezachycené 

jazykové ideologie. 

 

 

4 Metody 

4.1 Kritická analýza diskurzu 

V této kapitole představuji kritickou analýzu diskurzu (CDA). Za dobu své existence byla její 

podstata i praxe podnětně kritizována, proto shrnuji nejvýznamnější oblasti této kritiky. Poté 

představuji možnosti zapojení korpusové lingvistiky do CDA coby směr, který v posledních letech 



získal na významu, a zvažuji, které kritické body lze odstranit využitím korpusových nástrojů. 

Nakonec porovnávám dvě významné varianty korpusového přístupu k analýze diskurzu, 

reprezentovatelné zjednodušeně jejími výraznými představiteli Paulem Bakerem a Alanem 

Partingtonem.  

4.1.1 Základy CDA 

CDA je obecně vzato přístup ke studiu jazyka a společnosti, je to sociopoliticky angažovaný vědecký 

směr; není to však teorie ani. Označuje také síť lidí s podobnými hodnotovými východisky, cíli a 

způsoby jejich dosahování, není to však jednotná škola; termín CDA se vžil jako střechové označení 

do značné míry nezávislých přístupů. Za dobu své existence (resp. existence onoho označení, lze 

říci i značky) už CDA získala svou akademickou relevanci, má vlastní časopisy6, konference7. 

Lapidárně řečeno, CDA je analýza diskurzu, ovšem nikoli se snahou o objektivnost, nýbrž 

s přiznanými politickými cíli upozornit na nerovnost a přispět k jejímu odstranění.  

4.1.2 Cíle a témata 

CDA se snaží rozkrývat a zviditelňovat mocenské vztahy ve společnosti a jejich jazykovou/diskurzní 

povahu; soustředí se na moc v diskurzu a moc nad diskurzem. 

Vznikla primárně na lingvistickém základě, snaží se však zohledňovat i jiné sémiotické kódy, 

a především to není popis jazyka, nýbrž popis užívání jazyka. Lingvistické analýzy zpravidla 

poukazují na ideologie a na nich postavenou nerovnost, nespravedlnost, uplatňování a/nebo 

zneužívání mocenského postavení ve společnosti pomocí rozkrývání jejich projevů v diskurzu.8 

Widdowson (1998, s. 136) ji označuje za uvědomělou lingvistiku („linguistics with a conscience“). 

CDA není studium humanitní, nezkoumá člověka a jeho nástroje dorozumívání, nezjišťuje, jak jazyk 

funguje v mozku či mysli – je to studium sociální, protože ho zajímá, jak jazyk funguje coby 

prostředek určitých sociálních aktů, jak jazykové prostředky manifestují interakci v rámci sociálních 

vztahů. Jinak řečeno, propojuje „lingvistický výzkum jazykových struktur a společenskou roli 

jazykové komunikace jako prostředku pro utváření, předávání a uchovávání různých sociálních 

praktik (social practices)“ (Lehečková, 2016, s. 79). 

Rozpětí vztahu CDA k jazyku lze postihnout mj. dvojicí výrazů language in use a language in action – 

jde o to, co kdo (s) jazykem činí. 

4.1.3 V čem spočívá kritičnost 

                                                             
6 Discourse & Society, Journal of Language and Politics, Critical Discourse Studies aj. 
7 Např. Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines. 
8 Někteří badatelé jsou ochotni stopy mocenských vztahů spatřovat i přímo v systému jazyka, viz např. Caldas-
Coulthardová a Coulthard (1996, s. xi), podle nichž CDA zjišťuje, „how power and discriminatory value are 
inscribed in and mediated through the linguistic system“. Většinově však dnes panuje konsensus na užívání 
jazyka jako doméně zájmu CDA. Mocenské potenciály přímo v jazyce bychom našli např. v starší kritické 
lingvistice, ale také např. v genderové lingvistice (v českém prostředí srov. např. Valdrová, 1997; Čmejrková, 
1995, 2002) 



Co vlastně znamená adjektivum kritický v označení celého přístupu? Ruth Breeze (2011,  

s. 499–500) poukazuje na to, že může mít přinejmenším dva významy: Může být odkazem ke 

kritické teorii frankfurtské školy (ovšem v rámci toho ještě není zřejmé, zda se akcentuje kritický 

postoj ke statu quo, anebo k „authoritarian positivism of orthodox Marxism“ /tamtéž/), stejně tak 

ale dává smysl chápat kritický ve významu nepřijímající vše bez okolků, ověřující a promýšlející. 

Ruth Wodaková a Michael Meyer (2009, s. 2) vysvětlují, že „[a]ny social phenomenon lends itself to 

critical investigation, to be challenged and not taken for granted“. Podle jejich slov je frankfurtská 

kritická teorie důležitý inspirační zdroj. Kromě toho (tamtéž, s. 7) s odkazem na Thea van Leeuwena 

(2006, s. 293) vysvětlují, že „[n]aming oneself ‘critical’ only implies superior ethical standards: an 

intention to make their position, research interests and values explicit and their criteria as 

transparent as possible, without feeling the need to apologize for the critical stance of their work“. 

Ostatně soudím, že tyto dvě strany kritického postoje nejsou v rozporu. 

4.1.4 Kritika kritické analýzy diskurzu 

Poté, co se kritická analýza diskurzu ustálila a začala být vnímána jako (alespoň do určité míry) 

smysluplný a reálně praktikovaný způsob vědeckého bádání jak samotnými jejími představiteli (tzn. 

že se sami identifikovali jako příslušníci směru, jejž lze označit zkratkou CDA), tak akademiky 

stojícími mimo tento proud, začaly se pochopitelně objevovat kritické poznámky. Některé byly 

vzneseny, protože se původní jednotlivosti v rostoucím objemu vznikající literatury ukazovaly být 

pravidelnostmi, jiné zase proto, že se představitelé kritizovaných praktik postupně stali vůdčími 

osobnostmi a příslušníky kánonu, a jejich práce tedy částečně reprezentovala celou CDA. 

Hlavní výtky dělím na dvě základní skupiny: (1) ty, které se týkají samotné podstaty CDA, jejího 

založení, tedy výtky jdoucí k jádru přístupu jako takového; (2) ty, které upozorňují na neblahou 

praxi, nedostatečné dodržování postupů považovaných za nezbytné pro vědecké počínání, jež je 

však spatřováno nikoliv v několika jednotlivých studiích, nýbrž ve většině prací jako norma.  

4.1.5 Corpus-assisted critical discourse analysis 

Korpusovému přístupu (nejen v CDA) se často vytýká redukcionismus, vytrhávání jednotek z jejich 

jazykového, situačního a sociálního kontextu. Tato ztráta informací je však vyvážena ziskem na jiné 

straně. Michal Hořejší (2016, s. 5) k tomu poznamenává, že „[k]aždá korpusová analýza je z principu 

postavená na mechanismu nabývání informací z vertikály protínající velký počet jednotlivých textů 

(či korpusů) za cenu ztráty přirozené horizontály realizované linearitou textu a dialogickým rámcem 

diskurzu (intertextualitou).“ Corpus-assisted critical discourse analysis (CACDA) minimalizuje míru 

ztráty horizontály obvykle několika způsoby: opakovaným pohybem od počítačově generovaných 

průřezů korpusem k jednotlivým konkordancím až k širšímu kotextu originálních textů (a zpět) a 

zapojováním znalostí o situačním a sociálním kontextu na různých stupních analýzy. Přidaná 

hodnota korpusového přístupu je přitom nemalá. Její smysl je „snaha se od této reality [jazykové 

situace] odpoutat a dostat se za jazykovou praxi její fragmentací a mechanizací (sr. Stubbs 1996, 

Partington 2008). CL v CDA jinými slovy slouží k automatickému odhalování pravidelných (lexikálně-



gramatických) schémat v rámci daného diskurzu za současného rozbití přirozené textové linearity 

(kotextu).“ (Hořejší, 2016, s. 3) 

4.1.4 Korpusová řešení kritiky kritické analýzy diskurzu 

1. CDA není analýza, nýbrž interpretace 

Budeme-li CDA v duchu Widdowsonovy (1995) kritiky považovat za analýzu za předpokladu, že svou 

kritiku bude formulovat teprve tehdy, najde-li pro ni pokud možno nezpochybnitelnou oporu v 

datech, tj. nebude hledat argumenty pro předem jasnou interpretaci, může CL pomoci. Na rozdíl od 

dřívější, poněkud introspektivní tradice totiž nabízí mnohem snáze kontrolovatelné kroky všude 

tam, kde ji analytik uplatní. 

2. Kořeny CDA jsou vzájemně nekompatibilní 

Rozpor, na nějž upozorňují Martyn Hammersley (1997) a Ruth Breeze (2011), lze snad vyřešit 

(obejít?) tím, že se ve významu přívlastku „kritický“ bude namísto frankfurtské školy akcentovat 

spíš kritičnost idiomaticky popsatelná jako „důvěřuj, ale prověřuj“. Takový přístup je ostatně 

přirozeně vlastní veškerému vědeckému bádání, tedy i CL. Zásluhu za potenciální vyřešení této 

výtky jí však připsat nelze. 

3. Teoretický eklekticismus 

CACDA těží z CL tím, že používá její nástroje – velké korpusy jakožto elektronické prohledávatelné 

soubory textů a postupy hledání informací v těchto korpusech. Eklekticismus vyčítaný CDA se tím 

však spíš dále prohlubuje, byť ne snad na teoretické rovině, ale na rovině analytických prostředků. 

4. Nereprezentativnost analýz 

Vynášela-li, jak jsem naznačil výše, CDA příliš silné závěry na základě příliš kusých analýz, jsou 

metody CL jejím vhodným doplněním. Sama o sobě samozřejmě znamenají málo, neboť záleží 

především na tom, jak – tedy nakolik korektně a vhodně – se uplatňují, nicméně potenciál je veliký. 

5. Cherry-picking 

6. Nedostatečné zohlednění kontextu 

7. Přílišná závislost na analytikovi 

8. Neadekvátní teorie publika 

 

 

4.1.5 Klíčovost 

Korpusová analýza diskurzu často jakožto jednu ze „vstupních bran“ do zkoumaného diskurzu 

používá klíčová slova (Baker, 2006, aj., např. Fairclough, 2000). Klíčová slova poukazují na tzv. 

aboutness (Phillips, 1989), jinými slovy vystihují, o čem text / soubor textů / korpus / diskurz je. Pojí 

se s pojmy jako vysoká frekvence, statistická signifikance nebo referenční korpus (podrobněji níže), 

které mohou budit dojem objektivity, k níž se mnozí badatelé v rámci CDA pochopitelně snaží blížit, 



aby jejich zjištění nebyla odmítána kvůli netransparentním metodám, jež k nim vedly. Ukážu však, 

že ani takový krok, jako je identifikace klíčových slov9 (natož další nakládání s nimi), není zdaleka 

prost subjektivních rozhodnutí. Nelze se jim vyhnout a mají vliv na výsledky, proto je nutno být si 

jich vědom a umět pro ně argumentovat. 

Z mnohých v literatuře užívaných definicí klíčovosti10 vyplývají čtyři zásadní aspekty: 

1. (statistická) významnost 

2. frekvence 

3. zdroj porovnání, příp. i jeho povaha 

4. způsob výpočtu významnosti 

Většina (tři ze čtyř) z nich ztotožňuje klíčovost s frekvencí.11 Taková frekvence má být statisticky 

významně vyšší. Zdroj porovnání – tedy vůči čemu má být frekvence vyšší – pak spatřují v (blíže 

neurčené) normě nebo jiném korpusu. Normu můžeme ztotožnit s referenčním korpusem, jinými 

slovy s obecným korpusem odrážejícím povahu jazyka jako takového.12 Jak však zmiňují Baker et al. 

(2008), srovnávat lze i s jiným, specifickým korpusem.  

Zajímavé jsou zmínky o způsobu výpočtu statistické významnosti: Zatímco dvě definice se k němu 

nevyjadřují, podle Bakera a Ellece (2011) jsou to statistické testy, obvykle chí-kvadrát nebo 

log-likelihood, a Gabrielatos a Baker (2008) mluví dokonce bez dalších výhrad přímo o log-likelihood 

(upozorňuji, že nehovoří o způsobu výpočtu ve své studii, nýbrž obecně o klíčovosti v metodologii 

korpusové lingvistiky). 

Lze tvrdit, že široká užívanost log-likelihood pramení mimo jiné (a podle našeho mínění především) 

z toho, že je tradičně dostupná jako způsob výpočtu klíčových slov v populárních softwarech pro 

korpusovou analýzu dat. Dokládá to následující tabulka, shrnující metriky obsažené v dostupných 

korpusových softwarech. 

 

 log 
likelihood 

chí 
kvadrát 

Log 
Ratio 

simple 
maths 

% 
DIFF 

Cohenovo 
d 

TF*IDF DIN TC BIC 
Score 

#LancsBox ✓  ✓ ✓ ✓ ✓     

AntConc ✓ ✓         

BFSU 
PowerConc 

✓ ✓    
 

✓    

KWords ✓ ✓      ✓ ✓  

SketchEngine    ✓       

Wmatrix ✓ ✓         

                                                             
9 Obvykle se pracuje se slovy (lemmaty), jež je poměrně snadné v korpusu identifikovat, ale v principu mohou 
být jednotky různé – n-gramy, sémanticky definované jednotky, pragmatické funkce aj. (srov. Wilson, 2013). 
10 Mulderrig (2008, s. 167), Gabrielatos – Baker (2008, s. 10), Baker et al. (2008, s. 278), Baker – Ellece (2011, 
s. 66). 
11 Jedna z definicí vidí klíčovost nikoliv ve významně vyšší frekvenci, nýbrž přímo v oné statistické významnosti, 
tuto nuanci však nepovažujeme za podstatnou. 
12 Přestože zde nejsou zásadní, sdílím výhrady k převažujícímu pojímání reprezentativnosti korpusů – viz 
Chromý (2014). 



WordSmith 
Tools 

✓  ✓   
 

   ✓ 

Tabulka 1 Přehled statistických metrik klíčovosti (příp. podobných vlastností) obsažených v korpusových 

softwarech 

4.1.5.1 Problematičnost metriky log-likelihood 

Log-likelihood jakožto nejpoužívanější metrika výpočtu je do jisté míry artefaktem obecnějšího 

problému statistiky běžně užívané v empirickém výzkumu, totiž nereflektování čím dál 

dostupnějšího velkého množství dat. Jak uvádějí Paquot a Bestgen (2009, s. 256), při dostatečném 

(rozuměj velkém) množství dat se log-likelihood pojí s extrémními hodnotami pravděpodobnosti, 

tj. hodnotami blízkými nule. V této souvislosti zmiňují Kilgarriffovu (2005, s. 268) glosu o testování 

nulové hypotézy za použití chí-kvadrátu: „Given enough data, H0 [the null hypothesis] is almost 

always rejected however arbitrary the data.“  

Pakliže mají mít klíčová slova v našem kontextu opodstatnění, není ani tak důležité, vyjde-li u nich 

hodnota p menší než nějaké číslo, nýbrž to, o čem mají vypovídat. V tomto směru se ztotožňuji 

s charakteristikou Scotta a Tribblea:  

“[K]eyness is a quality words may have in a given text or set of texts, suggesting that they are important, 

they reflect what the text is really about, avoiding trivia and insignificant detail.” (Scott – Tribble, 2006, s. 

55–56). 

Log-likelihood je výrazně závislá na prosté frekvenci bez ohledu na disperzi počítaných jednotek. 

Mají-li klíčová slova odrážet cosi, co Phillips (1989) nazývá aboutness, je relevantní požadavek, aby 

byla taková klíčová slova rozmístěna alespoň do jisté míry rovnoměrně napříč zkoumaným 

materiálem. Log-likelihood je z této perspektivy zrádným měřítkem: „The keyword extraction 

procedure described above13 relies on the conception of a corpus as one big text rather than as 

a collection of texts. Statistical measures such as the log-likelihood ratio are computed on the basis 

of absolute frequencies and cannot account for the fact that “corpora are inherently variable 

internally” (Gries 2006: 110)“. (Paquot – Bestgen, 2009, s. 250) 

4.1.6 Co metrika měří vs. k čemu se používá 

Pohled na množství nověji vyvíjených metrik klíčovosti ukazuje, že statistický mainstream se 

v analýze diskurzu přesouvá od metrik postavených na (v poslední době silně kritizované) tradici p-

hodnoty, zjišťování pravděpodobnosti statistické významnosti, tj. na zamítání nulové hypotézy, 

k měření velikosti účinku (effect size) – k tomu srov. např. Cumming (2014). Stručně to shrnuje 

Andrew Hardie ve vysvětlení své metriky Log Ratio: „The problem with this accepted procedure is 

that log-likelihood is a statistical significance measure – it tells us how much evidence we have for a 

                                                             
13 Pět fází konstrukce klíčových slov viz Scott – Tribble (2006, s. 58–60): 1. frekvenční seznamy slov 
zkoumaného a referenčního korpusu, 2. práh minimální frekvence ve zkoumaném korpusu nastavený na 2 
nebo 3, 3. porovnání seznamů slov a jejich frekvencí na základě statistického testu, obvykle log-likelihood, 
4. vyfiltrování slov, která se ve zkoumaném korpusu neobjevují alespoň tak často, jak je nastavený práh, 
a zároveň statisticky významně častěji než v referenčním korpus, 5. seřazení seznamu slov zkoumaného 
korpusu podle vypočtené klíčovosti (obvykle je možné generovat jak pozitivní, tak negativní klíčová slova – 
tj. slova s významně nízkou frekvencí oproti referenčnímu korpusu). 



difference between two corpora. However, it doesn’t tell us how big / how important a given 

difference is.“ (Hardie, 2014; kurzíva původní). Jednou z výhod měření velikosti účinku je mimo jiné 

to, že je nezávislá na velikosti vzorku/textu/korpusu. (Rosenfeld – Penrod, 2011, s. 84). 

V poslední době je v literatuře znát snaha navrhnout co nejadekvátnější způsob výpočtu velikosti 

účinku. Proberu zde pět nejdůležitějších. 

Pravděpodobně chronologicky první je návrh simple maths (Kilgarriff, 2009). V podstatě jde 

o jednoduchý poměr relativních frekvencí slova ve zkoumaném a referenčním korpusu. Konstanta x 

(tzv. smoothing parameter; v SketchEnginu je její výchozí hodnota 1) řeší problém potenciálního 

dělení nulou (v případě, že má konkrétní slovo v referenčním korpusu frekvenci 0), ale jak 

upozorňují Fidlerová a Cvrček (2015, s. 228), volba hodnoty x je netriviální a velmi podstatná, neboť 

vede k značně odlišným výsledkům. 

Podobným návrhem je % DIFF (Gabrielatos – Marchi, 2011). % DIFF je rozdíl relativní frekvence ve 

zkoumaném korpusu a relativní frekvence v referenčním korpusu násobený stem dělený relativní 

frekvencí v referenčním korpusu. Násobení stem pochopitelně odkazuje k procentuálnímu 

vyjádření. Vzorec sice inherentně neřeší problém dělení nulou, ale autoři doporučují v případě 

nulové frekvence slova v referenčním korpusu nahradit nulu velmi nízkým, nule blízkým číslem 

(např. 0,000000000000000001). V principu se však potíž zmíněná Fidlerovou a Cvrčkem neřeší. 

Na tyto dva přístupy reaguje DIN (difference index; Fidler – Cvrček, 2015). Vzorec je v podstatě 

shodný s % DIFF, ale obsahuje dva rozdíly. První je absence násobení stem, pročež nevyjadřuje 

procenta a nabývá hodnot –100 až +100.14 Druhý spočívá ve jmenovateli, kde se sčítají frekvence 

slova ve zkoumaném a referenčním korpusu. Tím se eliminuje problém dělení nulou. Toto řešení 

samozřejmě není všespásné – vyhýbá se aproximaci nuly, případy s absencí slova v referenčním 

korpusu opatřuje hodnotou indexu 0 a nechává na analytikovi, jak bude situaci interpretovat. 

Zajímavým zaznamenaným návrhem je Log Ratio (Hardie, 2014). Log Ratio, podle autora přesněji 

„the binary log of the ratio of relative frequencies or the binary log of the relative risk“, je metrika 

velikosti účinku definovaná jako binární logaritmus podílu relativní frekvence slova ve zkoumaném 

korpusu a relativní frekvence slova v referenčním korpusu. Jak uvádí manuál k WordSmith Tools 

(Scott, 2018), Log Ratio je podobné metrice % DIFF, ale produkuje nižší čísla a je srozumitelnější, 

transparentnější. Podle mého soudu je bližší spíš simple maths (jen nepřičítá konstantu a na rozdíl 

od nich logaritmizuje), ale to není podstatné. 

Tento způsob výpočtu se od výše uvedených odlišuje tím, že se vůbec nevztahuje k problému dělení 

nulou. Oproti tomu přidává logaritmizaci, jejíž hlavní účel je podle autora názornost ve smyslu 

zvýraznění velikosti účinku mezi jednotlivými klíčovými slovy – binární logaritmus vede k tomu, že 

rozdíl velikosti účinku rovný jedné se rovná dvojnásobku ve výsledné hodnotě indexu. 

                                                             
14 Hodnota –100 znamená, že slovo je přítomno pouze v referenčním korpusu, hodnota 0 znamená shodnou 
frekvenci v obou korpusech a hodnota +100 znamená, že slovo je obsaženo jen ve zkoumaném korpusu 
(Fidler – Cvrček, 2015, s. 230). 



Poslední metrikou, u níž se zastavím, je Cohenovo d – rozdíl průměru relativních frekvencí slova ve 

všech textech zkoumaného korpusu a průměru téhož v referenčním korpusu dělený sdruženou 

(pooled) směrodatnou odchylkou. Čitatel je v principu podobný jako u % DIFF nebo DIN, hlavním 

rozdílem je však to, že zohledňuje rozložení slova v celém korpusu. 

Shrnu-li stručně výše uvedené, při poučeném užití lze všech pět variant určení velikosti účinku 

prohlásit za vhodné (s výhradou v případě Log Ratio danou potenciálním problémem dělení nulou). 

S ohledem na již diskutovaný vliv vnitrokorpusové variability (viz 4.4.1.4) se však jako 

nejadekvátnější jeví použití Cohenova d.  

4.1.7 Limity objektivity: rozhodnutí ovlivňující výsledky 

Kromě již uvedených problémů je v analýze klíčových slov potřeba počítat ještě s těmito nesnázemi: 

a) způsob výpočtu,  

b) minimální počet výskytů slova, aby mohlo být posouzeno z hlediska klíčovosti, 

c) hladina statistické významnosti (hodnota p),  

d) výběr referenčního korpusu. 

Způsobu výpočtu jsem se už věnoval výše. Pokud jde o minimální výskyt slova a hladinu statistické 

významnosti, obé představuje cesty k omezení počtu klíčových slov, tj. k tomu, abychom 

odfiltrovali ta, která jsou klíčová „jen trochu, málo“, abychom pracovali jen s těmi skutečně 

klíčovými, nejklíčovějšími. Jak ovšem oprávněně uvádějí např. Gabrielatos a Marchiová (2011) nebo 

Cvrček a Fidlerová (2013), i drobné korekce v rámci posuzování nulové hypotézy na základě 

statistické významnosti jsou v principu neadekvátní z hlediska definice klíčovosti, která má odrážet 

rozdílnost, nikoliv „jen“ hladinu pravděpodobnosti, že výsledek není dílem náhody. 

K nim existuje ještě jedna alternativa nebo doplnění – stanovení počtu klíčových slov, která budou 

podrobena další analýze. To je krok vedoucí k obdobnému, byť principiálně nestejnému omezení se 

na „to nejklíčovější“. Takový postup je v literatuře někdy kritizován (Kamasa, 2017; Gabrielatos, 

2017). Kamasa kritizuje nezohledňování všech klíčových slov v souvislosti s problémem nazývaným 

cherry-picking a tvrdí, že tímto postupem se neoprávněná výběrovost pouze přesouvá a maskuje 

objektivnější metodou. Druhý zdroj kritiky (Gabrielatos, 2017) spočívá v tom, že takový přístup 

implicitně předpokládá rovnoměrně rozloženou klíčovost (ať už jakkoli měřenou) mezi každými 

dvěma po sobě následujícími klíčovými slovy. To samozřejmě v principu neodpovídá realitě a 

p-hodnota v tom sama neposkytuje reliabilní orientaci. 

Výběr referenčního korpusu nám připomíná, že klíčová slova nejsou ukazatelem nezávislým, 

nemůžeme od nich čekat upozornění na to podstatné, aniž bychom se předem rozhodli, vůči čemu 

budeme onu podstatnost poměřovat. Jednoduše řečeno: klíčová slova budou vždy odrážet to, 

v čem jsou korpusy odlišné. Žánrově vyhraněný zkoumaný korpus, např. korpus parlamentních 

rozprav, poměřovaný vůči obecnému korpusu češtiny velice pravděpodobně ukáže (mimo jiné) 

lexikální specifika tohoto žánru. Podobně tematicky a žánrově srovnatelné korpusy z časově 

dostatečně odlišných dob upozorní na dobově specifické výrazové prostředky. Proto chceme-li se 

dobrat specifik tematicky vymezeného diskurzu, je třeba porovnávat zkoumaný korpus 



s referenčním korpusem obsahujícím data téhož žánru a téže doby, jen obecnějším, tematicky 

nevyhraněným (sestaveným buď kvótně, anebo náhodně). 

4.2.7 Shrnutí 

Z mého hlediska se při zvážení výše uvedených skutečností jeví jako ideální použít software 

#LancsBox, a to z následujících důvodů: 1. obsahuje metriky, které jsou podle současné reflexe 

adekvátní pro sestavování seznamů klíčových slov (simple maths, Log Ratio, % DIFF a Cohenovo d); 

2. umožňuje lemmatizaci vlastního korpusu pro česká data; 3. nabízí i další tradičně dostupné a pro 

naše účely relevantní funkce jako běžné zobrazování konkordancí, jednoduché i pokročilé 

vyhledávání v korpusu, nástroj pro kolokační analýzu apod.  

Aby byly seznamy klíčových slov adekvátní, je podle mého mínění potřebné zohlednit všechny tři 

principy, jimž se tato kapitola věnovala – zamítnutí nulové hypotézy (tj. že konkrétní slovo je ve 

zkoumaném korpusu frekventovanější jen náhodou) na určité hladině pravděpodobnosti, velikost 

efektu i zohlednění vnitrokorpusové variability. Proto budu využívat kombinaci log-likelihood (která 

plní první požadavek) a Cohenova d (druhý a třetí požadavek). Za klíčová budu tedy považovat 

taková slova, která budou mít kladnou hodnotu Cohenova d a zároveň hodnotu log-likelihood vyšší 

než 3,84 (což odpovídá p < 0,05). 

 

5 Data 

5.1 Výběr vzorku a jeho reprezentativnost 

Za vzorek českého veřejného diskurzu jsem se rozhodl zvolit materiál ze dvou diskurzů – 

parlamentního a z něj odvozeného mediálního. Východisko tvoří návrhy jazykových zákonů 

v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR od vzniku samostatné České republiky do současnosti. 

Texty k tomuto tématu jsou v rámci parlamentního diskurzu dvojího typu – samotné dokumenty, 

tedy texty návrhů zákonů, případně stanoviska vlády a někdy i sněmovních výborů, a na ně 

navazující debaty v plénu poslanecké sněmovny.  

Druhou část celkově pojatého diskurzu představuje mediální odraz těchto návrhů zákonů a debat 

k nim pronesených. Texty z českých médií reagující na tyto události jsou často zároveň obecnějšími 

metajazykovými promluvami a dobře tak naplňují požadavek adekvátnosti materiálu vzhledem k cíli 

práce. 

Bylo by jistě možné vyhledat mediální texty týkající se jazyka obecně a patrně je podle nějakého klíče 

omezit (časově, specifičtějšími dotazy / klíčovými slovy, typem média apod.). Bylo by možné extrahovat 

materiál z internetových fór a diskusí pod mediálními texty, aby byl reprezentován laický diskurz o jazyce. 

V úvahu by nepochybně přicházely např. školské učebnice, regulativní dokumenty nejrůznějšího druhu a 

v neposlední řadě také odborné lingvistické texty. To vše by mohly být sady dat v různé míře (různým 

způsobem) reprezentující český veřejný diskurz o jazyce. 

Otázka reprezentativnosti vzorku určeného k analýze vzhledem k populaci, o níž má práce ambici 

v zobecněních činit závěry, je oprávněná, odpovídání na ni je však nesnadné. Je zřejmé, že český 



veřejný diskurz je realizován množstvím textových typů a obsáhnout je v celistvosti by nutně 

znamenalo pořídit vzorky ze všech takových oblastí. Taková analýza by ovšem musela být velmi 

výběrová co do množství materiálu (a pak by vyvstávala otázka možnosti činit na malých vzorcích 

oprávněné závěry) – v opačném případě by pravděpodobně přesáhla rámec realizovatelnosti 

v podobě disertační práce.  

Na základě uvedených argumentů tedy považuji vybraný materiál za přijatelně/opodstatněně 

reprezentativní vzhledem k českému veřejnému diskurzu coby zvolenému referenčnímu rámci. 

5.2 Popis korpusů 

Analyzovaný materiál se skládá se čtyř korpusů – dvou zkoumaných a dvou referenčních. Jádrem je 

korpus nazvaný JAZPARL obsahující parlamentní (sněmovní) rozpravy o návrzích zákonů týkajících 

se jazyka a příslušné dokumenty (texty zákonů, důvodové zprávy, stanoviska vlády apod.) od vzniku 

České republiky do současnosti. Texty zařazené do korpusu jsou zkopírovány z digitálního 

repozitáře stenoprotokolů rozprav volně přístupného ve Společné česko-slovenské digitální 

parlamentní knihovně.15 

K tomuto zkoumanému korpusu byl pro potřeby analýzy klíčovosti stejným způsobem pořízen 

referenční korpus REFPARL, který obsahuje přepisy tematicky nespecifikovaných sněmovních 

rozprav – zvolil jsem vždy celou jednu předchozí a jednu následující schůzi po té, na níž se 

projednával některý z návrhů jazykových zákonů16. Díky tomu, že se takto sestavený referenční 

korpus shoduje s korpusem zkoumaným z hlediska časového i žánrového, lze předpokládat, že 

jediná proměnná, kterou bude pomocí analýzy klíčových slov možné sledovat, bude téma, tedy 

v případě korpusu JAZPARL legislativní úprava jazykové oblasti. 

Byť můžeme už i sněmovní projednávání jazykových zákonů označit za součást veřejného diskurzu, 

bylo mým záměrem sledovat konceptualizaci jazyka a věcí s ním souvisejících v ještě „veřejnější“ 

podobě. Proto jsem k textům z poslanecké sněmovny vybral jejich mediální odraz. Korpus JAZMED 

tedy obsahuje veškeré relevantní texty z českých médií týkající se jazyka ve vztahu k jeho zákonné 

úpravě z doby odpovídající výše zmíněnému parlamentnímu dění, stažené z databáze Newton 

Media Archiv. Texty jsou z období 1. 1. 1995 – 31. 12. 2017. 

Databázi Newton Media Archiv jsem prohledával pomocí dotazů „jazykový zákon“, „národní 

jazyk“, „státní jazyk“ a „úřední jazyk“ odrážejících předmět projednávání. Vyhledané texty jsem 

manuálně třídil z hlediska jejich relevance – do korpusu tak nebyly zařazeny např. texty 

pojednávající o slovenských jazykových zákonech (nebyl-li v nich explicitní výrazný vztah k Česku 

nebo češtině). 

                                                             
15 Zdroj: <http://www.psp.cz/eknih/index.htm>. 
16 „Jazykový zákon“ je zde i dále označení neterminologické, zahrnující pro stručnost veškeré legislativní 
návrhy týkající se nějak úpravy věcí souvisejících s jazykem, tj. od dílčího pozměňovacího návrhu novely 
zákona o provozování rozhlasového televizního vysílání přes samostatné návrhy zákona 
o státním/úředním/apod. jazyce až po návrhy ústavních zákonů. 



K takto sestavenému korpusu mediálních textů o jazykových zákonech JAZMED vznikl ještě 

referenční korpus REFMED tvořený výběrem z korpusu ČNK SYNv6 (srov. Hnátková a kol., 2014). 

Texty pro korpus REFMED byly vybrány na základě několika kritérií – žánrového, časového 

a objemového. Žánrově je založen na publicistické části korpusu SYNv6, konkrétně na textech 

textového typu (txtype) NEW, což je tradiční (nikoliv volnočasová) publicistika (viz 

<http://wiki.korpus.cz/doku.php/pojmy:txtype>). Časově je vymezen s ohledem na termíny 

příslušných schůzí poslanecké sněmovny z jedné strany začátkem roku 1995, z druhé strany hranicí 

samotného korpusu SYNv6, tj. koncem roku 2016. Skladba korpusu je navržena tak, aby objemově 

kopírovala složení korpusu JAZMED s ohledem na počet tokenů v jednotlivých letech. V rámci 

jednotlivých let byly texty algoritmem vybírány náhodně. 

Aby bylo možné lépe (detailněji) popsat charakter diskurzu a srovnat v jeho rámci odlišné diskurzní 

skupiny, vytvořil jsem pro oba zkoumané korpusy ještě subkorpusy podle kritéria označitelného 

jako postoj k tématu. Skladbu korpusů a subkorpusů zachycuje tabulka 2.  

 

skupina (sub)korpus textů tokenů typů lemmat 

zkoumaný JazParl 89 40 423 7 843 5 155 

pro × proti JazParl_pro 38 28 671 6 249 4 112 

JazParl_proti 40 10 502 3 214 2 258 

referenční RefParl 14 300 779 28 377 19 195 

zkoumaný JazMed 280 184 090 30 693 22 546 

pro × proti JazMed_pro 29 19 279 6 812 4 855 

JazMed_proti 42 24 498 7 673 5 492 

referenční RefMed 3 386 1 010 294 116 283 99 851 

Tabulka 2 Skladba korpusů a subkorpusů 

V případě korpusu JAZPARL subkorpusy neodrážejí pouze diskurzně konstituované skupiny aktérů, 

jejichž přesvědčení se projevují v promluvách – dělicí linie mezi nimi je demonstrována i reálně 

existujícími projevy, totiž hlasováním poslanců o příslušném návrhu zákona. Např. hlasování 

poslance pro jeho postoupení do dalšího čtení, resp. proti jeho zamítnutí (dohledatelné na webu 

poslanecké sněmovny) tedy znamená zařazení jeho promluv do subkorpusu JAZPARL_PRO.17 

Pro zařazení textů do podmnožin korpusu JAZMED takto jednoznačné kritérium neexistovalo. Proto 

jsem se řídil přesvědčeními vyjádřenými aktérem v příslušném textu. Pokud nebyla z textu 

vysouditelná, do subkorpusů texty zařazeny nebyly. 

 

                                                             
17 Do ani jednoho z těchto subkorpusů totiž nebyly zařazeny promluvy poslanců, kteří se sice v průběhu 
projednávání k zákonu vyjádřili, nakonec však o něm nehlasovali nebo se zdrželi hlasování. 



6 Srovnávací analýza jazykových ideologií v parlamentním a mediálním 

diskurzu 

Tato kapitola se věnuje rozboru jazykových ideologií v obou částech zvoleného materiálu, a to 

perspektivou komparace textů dvou diskurzních skupin – zastánců a odpůrců jazykových zákonů. 

6.1 Logika analýzy 

Jaké jsou rozdíly mezi tím, jak se vyjadřují zastánci a odpůrci návrhů jazykových zákonů? Na tuto 

otázku odpovídá analýza klíčových slov.18 Porovnám seznam 100 nejklíčovějších slov subkorpusu 

obsahujícího texty vyjadřující se pro přijetí jazykových zákonů se seznamem 100 nejklíčovějších slov 

subkorpusu textů proti jazykovým zákonům; nejprve pro subkorpusy patřící do korpusu JAZPARL, 

poté totéž pro JAZMED. Tento postup bude sestávat z několika postupných kroků, vysvětlím je pro 

korpus JAZPARL.  

Zaprvé srovnám seznam vytvořený pro subkorpus JAZPARL_PRO na pozadí subkorpusu 

JAZPARL_PROTI coby referenčního se seznamem opačným (JAZPARL_PROTI s referenčním 

JAZPARL_PRO). Jinými slovy, jeden subkorpus bude sloužit jako referenční pro druhý subkorpus, 

a naopak. To zvýrazní rozdíly mezi oběma subkorpusy – ukáže, co je v jednom výrazně 

(a významně) častější než v druhém. 

Zadruhé srovnám seznamy vytvořené pro oba subkorpusy s referenčním parlamentním korpusem 

REFPARL. To ukáže specifika každého subkorpusu vůči obecnému sněmovnímu diskurzu, ale 

i všechny jejich podobnosti; žánr je stejný, klíčová slova tedy zvýrazní témata každého subkorpusu. 

V rámci tohoto kroku se zaměřím nejprve na rozdíly a poté na shody mezi oběma subkorpusy. 

Zatřetí prověřím shodná klíčová slova obsažená v každém z obou seznamů z druhého kroku pomocí 

kolokační analýzy, která pomůže ukázat, jestli se tytéž motivy zasazují do podobných, anebo spíš 

rozdílných kontextů. 

Každý z těchto tří kroků bude podle potřeby průběžně podpořen detailnějším popisem užívání 

vybraných klíčových slov pomocí konkordanční analýzy. 

Zde uvádím dílčí zjištění analýz pouze výběrově a ilustrativně. 

 

6.2 Parlamentní diskurz o jazykových zákonech 

                                                             
18 V analýze klíčových slov se soustředím jen na plnovýznamová slova (bez zájmen a číslovek). 



 

Obrázek 1 Kolokace lemmatu ochrana 

v JAZPARL_PRO-REFMED 

 

Obrázek 2 Kolokace lemmatu ochrana 

v JAZPARL_PROTI-REFMED

Klíčové slovo, které si zaslouží bližší pozornost, je národ. Skoro dvě třetiny jeho výskytů 

v subkorpusu JAZPARL_PRO jsou přímým spojením jazyka a národa 

(1) V situaci, kdy je náš národní jazyk přesycen množstvím cizích slov a pojmů, které mají v českém jazyce 

vhodné protějšky, je přinejmenším potřebný zákon na ochranu češtiny. […] Pokud nejsou nezbytná, 

nebo dokonce brání srozumitelnosti, je třeba se jim bránit. Vývoj národního jazyka musí být v 

neustálém souladu s vývojem národa a musí národu sloužit, musí vyhovovat i potřebě obecné 

srozumitelnosti. A to dnes bohužel někdy není. Český jazyk je dnes skutečně vystaven velkému vlivu 

cizích slov, především anglických, ale i německých, bez jakéhokoli omezení. Jsem přesvědčena, že náš 

národní jazyk je třeba chránit a je třeba zvýšit jeho prestiž. K tomu může vést i existence jazykového 

zákona (t0319-19991102-009-KSČM-Svobodová). 

(2) Dámy a pánové, mně jde přece také o to, aby náš krásný národní jazyk byl chráněn, aby měl co 

nejvyšší prestiž a aby [byl; OD] rozvíjen. Pro mne ovšem otázka zní: pomůže tento zákon rozvoji 

našeho jazyka? Odpověď zní jednoduše – nepomůže. Bohužel zde je zákon slabou metodou k rozvoji 

jazyka (t0319-19991102-011-KDUČSL-Výborný). 

Příklad (1) v sobě kombinuje jazykový perikulismus (na jazyk číhají různá nebezpečí, a proto je ho 

potřebné chránit a zvelebovat) nebo protektivismus (jazyk potřebuje neustálou ochranu) 

a purismus. Příklad (2) ukazuje shodu odpůrce jazykových zákonů na východiscích, nikoli však 

řešení. 

Např. na doklady o ochraně jazyka subkorpusu JAZPARL_PROTI se rozpadají na několik skupin. 

1) Některé jsou neutrální nebo citátové. 2) Významná skupina takových, které říkají, že češtinu není 

třeba chránit víc, než je tomu dosud. 3) Poslední skupina tvrdí, že je potřeba češtinu chránit, a to i 

víc než dosud, ale nikoliv navrhovaným způsobem, tedy předloženým zákonem. Nikde jsem však 

nenalezl doklad zpochybnění potřeby ochrany jazyka vůbec, vždy jen ve vztahu ke konkrétní 

podobě předloženého návrhu nebo k zavádění zvláštní legislativy obecně. 

 

6.3 Mediální diskurz o jazykových zákonech 



Pro představu uvádím sémanticky sdružená klíčová slova společná subkorpusům JAZMED_PRO 

a JAZMED_PROTI: 

• jazyk: řeč, jazyk, jazykový, mateřština, čeština, český, česky, 

• legislativa: poslanec, návrh, norma, zákon, ústava, ústavní, 

• atributy jazyka: státní, úřední, 

• hodnoty: národ, národní, kulturní, identita, dbát, chránit, ochrana, 

• cizí: cizí, angličtina, němčina, 

• média: televizní, rozhlasový, 

• komunistický: KSČM, komunista, 

• projevy: hovořit, mluvit, věta, slovo, výraz. 

Kolokační analýza společného klíčového slova národní prokázala řadu shodných kolokátů, 

konkordanční analýza však odhalila rozdíly v jejich kontextualizaci. Zatímco zastánci jazykových 

zákonů ve sledovaném ohledu nejčastěji formulace o národním jazyce a českém jazyce jako nedílné 

součásti národní identity prostě uvádějí, citují nebo parafrázují části předložených poslaneckých 

návrhů (ostatně z velké části jsou poslanci KSČM mluvčími či přímo autory příslušných textů), 

odpůrci činí víc – k citacím nebo parafrázím týchž pasáží připojují své stanovisko. A to stanovisko je 

jednoznačně negativní, jak dokládá příklad vztahující se k nalezeným kolokacím národní identita:  

(3) Nejnovější případ poslanecké tvořivosti je nebezpečnější než předchozí dva, protože sahá do 

základního zákona země a vychyluje ho nežádoucím způsobem. Ústava označuje za své 

„zakladatele“ velmi důsledně občany a lid České republiky. Komunistický přípodotek vyzdvihující 

češtinu do pozice národního jazyka a nedílné součásti národní identity by se v ní vyjímal asi jako 

zmínka o volné soutěži politických stran v předlistopadové ústavě. Byli to právě komunisté, kdo se 

postarali o ideologický balast v ní. Nyní se pokoušejí do české ústavy, která je jednoznačně založena 

na občanském principu, propašovat nacionální harampádí (2004_04_01-HN-Tomášek_Pavel-N-K). 

6.4 Shrnutí povahy diskurzu/ů zastánců legislativní regulace jazyka 

Analýzy všech tří druhů společně ukázaly, že v pojímání základních motivů se parlamentní i mediální 

subdiskurzy shodují. Čeština / český jazyk je často označován za základní hodnotu a prvek národní a 

kulturní identity, kterou je třeba chránit. Jako taková hodnota hodná ochrany a rozvoje je též 

specificky prezentována spisovná čeština. Převažuje tedy důraz na tradice, národní princip, čeština 

se chápe jako ohrožená a jako činitele jejího potenciálního narušení či úpadku se identifikují cizí 

jazyky, zejména angličtina (menšinově němčina). 

Interpretuji-li tyto poznatky optikou jazykových ideologií, mohu formulovat tato tvrzení: Obavy 

z pronikání prvků z cizích jazyků do českého jazyka a snahy ho před ním chránit jsou zřejmým 

projevem jazykového purismu. Důraz na národní rozměr češtiny naplňuje rysy ideologie jeden 

národ – jeden jazyk (nepřítomné u Lanstyáka (2016), ale zachycený shodně např. de Bresovou 

(2013) a Weberem (2009)). Prosazování představy češtiny jako jazyka českého národa, tj. přehlížení 

pestrosti národnostního složení obyvatelstva českého státu, je zároveň projevem jazykového 

monolingvismu. Zřetelné vyzdvihování hodnoty spisovné češtiny (a kritika jejího úpadku, 

narušování výrazovými prostředky jiných útvarů apod.) pak poukazuje na ideologii standardismu 

(jinde též jako ideologie standardního jazyka). Dále se v datech projevilo frekventované spojování 



státního principu s národním a úzké propojování jazyka a státu (poslání státu chránit jazyk, funkce 

jazyka jako státního/národního symbolu apod.), což jsou doklady jazykového etatismu. Samotné 

kladení důrazu na hodnotu, význam, důležitost atp. češtiny reprezentuje jazykový axiologismus. 

Obraz diskurzu by nebyl kompletní bez jazykových ideologií pracujících s potřebou či nutností 

ochrany jazyka před ohrožením (nejčastěji ze strany cizích jazyků), na což lze nahlédnout více 

jazykových ideologií – jazykového protektivismu, perikulismu či extrudismu. 

6.5 Shrnutí povahy diskurzu/ů odpůrců legislativní regulace jazyka 

Oba subdiskurzy odpůrců jazykových zákonů se shodují např. v přiznávání důležitosti spisovné 

češtině nebo v připomínání občanského principu základů soudobého českého státu v kontrastu 

s oponenty prosazovaným principem národním. K vlastnostem globálně viděného diskurzu 

odpůrců předkládaných návrhů jazykových zákonů patří též delegitimizace jejich navrhovatelů 

pomocí negativně pojímaných nominačních diskurzních strategií (viz klíčová slova soudruh 

v JAZPARL_PROTI a komunista v JAZMED_PROTI). Konvergence parlamentního a mediálního diskurzu 

spočívá také v jednoznačném označování návrhů jazykových zákonů za nadbytečné/zbytečné apod. 

Přesto mezi odpůrci panují i určité rozdíly. V parlamentním subdiskurzu je zřetelnější přitakání 

některým východiskům sdíleným se zastánci jazykových zákonů, tj. českým jazykem jakožto 

hodnotným a ochrany hodným prvkem národní a kulturní identity (podotkněme však, že jde jen 

o část aktérů). Tento aspekt je v mediálním subdiskurzu mnohem méně patrný, často dokonce 

explicitně odmítaný. Více se tam odmítá potřeba ochrany češtiny, údajné ohrožující činitele 

v podobě cizích jazyků se odmítají, jejich vliv je naopak nezřídka pojímán jako obohacující. 

Z jazykověideologického hlediska je diskurz odpůrců jazykových zákonů méně koherentní, najdeme 

v něm jazykové ideologie divergentní, až protichůdné. Část aktérů sdílí obavu z negativního vlivu 

cizích jazyků na integritu češtiny, což dobře odpovídá jazykovému purismu. S tím se pojí 

přesvědčení o potřebnosti chránit češtinu před těmito vlivy, tedy jazykový protektivismus, 

doplněný v menší míře také jazykovým dilaborismem. Zároveň se však v rámci téže skupiny aktérů 

vymezené sdíleným postojem k návrhům jazykových zákonů vyjevují poněkud jiné náhledy na jazyk 

– zaznívají projevy ve prospěch ekonomičnosti vyjadřování, tj. jazykového efektivismu, pozitivních 

aspektů obohacování jazyka o prvky z cizích jazyků, tj. jazykového internacionalismu. Nejednou se 

v diskurzu objevuje metafora jazyk jako živý organismus, kategorizovaná jako jazykový 

organicismus. A velice výraznou tendenci odmítání příkazů a omezení ve vztahu k situaci jazyka ve 

společnosti odráží jazykový liberalismus. 

 

 

6.6 Hlavní zjištění analýzy a jejich interpretace 

Poslanci, kteří hlasovali proti návrhům jazykových zákonů, se s podporovateli těchto návrhů 

navzdory protikladnému chování shodují víc, než by odpovídalo (reálným hlasováním podložené) 

rozdělení na tyto dvě skupiny. Mnoha z nich byly společné jazykové ideologie jako např. jazykový 



axiologismus (jazyk má výjimečnou hodnotu), protektivismus (jazyk potřebuje neustálou ochranu) 

nebo purismus (domácí prostředky jsou lepší než cizí). 

V mediálním diskurzu jsou určité překryvy ve východiscích a sdílených přesvědčeních také patrné, 

rozdíly mezi zastánci a odpůrci jsou však výraznější. U odpůrců se výrazněji projevovaly znaky 

jazykového liberalismu (jeden jazyk nemá být upřednostňován před druhým).  

Totéž rozvrstvení diskurzu viděné z jiného úhlu ukazuje, že příznivci zákonné úpravy jazyka v Česku 

jsou koherentnější skupinou než její odpůrci. Projevy různých ideologických založení u odpůrců 

v rámci parlamentního diskurzu a ještě výraznější obdobná situace v mediálním diskurzu kontrastují 

s poměrně koherentní skupinou zastánců jazykových zákonů – výše zmíněné ideologie jazykového 

axiologismu, protektivismu a purismu se vhodně doplňují se standardismem nebo etatismem. 

Pro celý diskurz – více pro proponenty, ale také nemálo pro oponenty jazykových zákonů – je 

charakteristické úzké diskurzní spojování motivů jazyka a národa, jazyka a (národní) kultury. 

To je v ostrém rozporu s rámcem, do nějž se navrhovatelé snažili své zákony prosadit. Diskurz takto 

úzce spojující český jazyk s českým národem (což bylo v diskurzu patrné bez ohledu na to, jestli 

určitý konkrétní návrh připisoval jazyku atribut státní, národní nebo úřední) má podle mého 

přesvědčení několik problémů: 

1) Konstruuje se jednonárodnostní stát, což hrubě opomíjí zdejší národnostní menšiny. 

2) Implicitně vytváří skupiny s rozdílnými diskurzními právy a pozicemi – etnické Čechy, pro 

něž je čeština jejich jazyk s velkou symbolickou a identitní hodnotou, a ostatní, kteří se 

nehlásí k české národnosti a čeština jim přinejmenším částečně nepřináleží i v případě, že je 

jejich primárním jazykem.  

3) Spojování jazyka s národem neodpovídá českému ústavnímu rámci, který je založen na 

občanském principu, neboť preambule ústavy říká: „My, občané České republiky […] 

přijímáme tuto Ústavu České republiky“. 

Dílčím cílem bylo ověřit, zda jsou v českém veřejném diskurzu přítomné (a případně výrazné) 

jazykové ideologie identifikované předchozími pracemi: purismus, liberalismus, internacionalismus, 

etnoidentismus, monolingvismus (případně homogenismus), etatismus, kodifikacionismus, 

standardismus a simplicismus. Konstatuji, že v materiálu nebyl explicitně určen etnoidentismus, 

homogenismus a kodifikacionismus a simplicismus; ani jedna z těchto jazykových ideologií však 

svou podstatou zásadně nevybočuje z rámce diskurzu tak, jak byl popsán. 

Na to navazující druhý dílčí cíl je doplnění dosavadních poznatků o případné dosud nezachycené 

jazykové ideologie. V tomto směru mám jeden návrh: Jedním z výrazných rysů diskurzu odpůrců 

jazykových zákonů bylo upozorňování na občanský princip české společnosti a vztahování jazyka 

nikoliv k příslušníkům národa, ale k občanům státu. Jelikož nevím o tom, že by taková jazyková 

ideologie byla popsána, navrhuji v duchu Lanstyákovy klasifikace ideologii jazykového civilismu. 

 

7 Závěr 



Jazykové ideologie dosud nebyly v českém prostředí důkladněji zkoumány. Tato práce se tedy 

pokusila zmapovat alespoň v základních obrysech český veřejný diskurz právě z hlediska 

konceptualizace toho, co je jazyk. 

V druhé kapitole jsem rozebral hlavní téma práce, jazykové ideologie – přístupy k jejich definování, 

neutrální a kritický pohled na ně, jejich klíčové vlastnosti a existující seznamy jazykových ideologií. 

Výstupem kapitoly je mimo jiné vlastní komplexní definice jazykových ideologií opřená o kritickou 

reflexi dosavadních debat. 

Třetí kapitola shrnula stav bádání v oblasti jazykových ideologií a stanovila cíle práce.  

Čtvrtá kapitola je metodologická. Představuje kritickou analýzu diskurzu (CDA) jako vhodný přístup 

ke zkoumání jazykových ideologií, kritické připomínky k CDA a jejich řešení s využitím korpusových 

nástrojů. V další části jsem se soustředil na klíčovost, jeden z hlavních principů využívaných 

korpusovou CDA při mapování diskurzu. Reflektoval jsem problémy dosavadní výzkumné praxe, 

především užívání neadekvátní metriky log-likelihood a opomíjení vnitrokorpusové variability. Na 

tomto základě jsem navrhl nejvhodnější ze soudobých návrhů způsobu určování klíčových slov. 

Pátá kapitola popisuje materiál zvolený pro analýzu. Sestává ze dvou korpusů – JAZPARL, který 

obsahuje návrhy jazykových zákonů od vzniku České republiky do současnosti a sněmovní debaty 

k těmto návrhům, a JAZMED, v němž jsou všechny relevantní texty z českých médií věnující se témuž 

tématu v tomtéž časovém období. Tento materiál tak umožnil srovnávat tematicky koherentní data 

ze dvou žánrových oblastí.  

Samotná analýza jazykových ideologií byla náplní šesté kapitoly. Východiskem byla analýza 

klíčových slov vždy dvou konkurenčních subkorpusů – nejprve na ose zastánci–odpůrci jazykových 

zákonů v parlamentních diskurzu, poté totéž v mediálním diskurzu, v druhé fázi byli porovnáváni 

jen zastánci z parlamentního vs. mediálního diskurzu a pak opět odpůrci ve dvou různých 

diskurzech. Analýza klíčových slov byla průběžně doplňována o konkordanční analýzu, výběrově 

též o kolokační analýzu. 

Výsledky ukázaly, že skupina zastánců je v konceptualizaci jazyka a souvisejících jevů vcelku 

konzistentní, odpůrci však tak jednolitou skupinu netvoří. Ačkoliv část z nich reprezentovala spíše 

liberální jazykověideologické pozice, podstatná část diskurzu se bez ohledu na aktéra shodovala na 

tom základním – na významnosti jazyka jako kulturní hodnoty, na národní povaze jazyka, na 

potřebě jeho ochrany a na rizicích, která znamenají např. přejímky z cizích jazyků. 

Hlavní cíl práce, popis jazykových ideologií charakterizujících český veřejný diskurz, byl naplněn 

zjištěním, že napříč diskurzem jsou přítomné jazykové ideologie jako jazykový purismus nebo 

protektivismus, zatímco jiné jsou charakteristické pro tu či onu skupinu. Ti aktéři, kteří se zastávali 

jazykových zákonů, úzce spojovali jazyk, národ a kulturu s přesvědčeními o ohroženosti češtiny 

a nutnosti její státní ochrany, odpůrci pojímali jazyk spíše v tom smyslu, že cizí jazyky nejsou jen 

riziko, ale i zdroj obohacení, užívali metafory jazyka coby živého organismu, propagovali ideologii 

jazykového liberalismu, a především upozorňovali na to, že český ústavní rámec je organizován na 



občanském, nikoliv národním principu; na tomto základě jsem navrhl uvažovat o jazykové ideologii 

jazykového civilismu. 
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