
Vyjádření školitele k obhajobě disertační práce O. Dufka  

Kritická analýza jazykových ideologií v českém veřejném diskurzu 

PhDr. Ondřej Dufek zahájil doktorské studium v oboru Český jazyk na FF UK v roce 2010/2011, po 

dokončení vysokoškolského studia magisterské úrovně. Předložil tehdy projekt s tématem Konflikt a 

konsenzus: komunikační strategie v parlamentním diskurzu; v roce 2014 po dohodě se školitelem 

navrhl změnu tématu na současné Kritická analýza jazykových ideologií v českém veřejném diskurzu. 

Studijní povinnosti spojené s doktorským studiem svědomitě plnil; jak bývá v našich oborech zvykem, 

současně se velmi aktivně zapojil do práce v oboru i do badatelských aktivit různého druhu.  

Pokud jde o jeho pracovní zkušenosti, získával je v průběhu magisterského studia v několika redakcích, 

naposledy v redakci Týdne; od r. 2011 působil v Ústavu pro jazyk český v různých pozicích, v posledních 

letech jako výkonný redaktor Naší řeči a zástupce ředitele pro provozní a organizační záležitosti. 

Vykazuje rovněž poměrně bohatou publikační činnost v oboru – jeho bibliografie zahrnuje pět článků 

v recenzovaných časopisech, deset recenzí a dalších textů menšího rozsahu, jeden odborný překlad 

knihy, jejíž vydání v nakl. Karolinum se připravuje, a podílel se také na přípravě dvou kolektivních a 

popularizačních knih. Byl členem řešitelských týmů pěti výzkumných projektů a v jednom zastával 

pozici hlavního řešitele, účastnil se aktivně devíti konferencí či jiných přednáškových akcí. Absolvoval 

dvě zahraniční stáže, působil v různých pozicích spojených s akademickým provozem a jeho organizací, 

věnoval se popularizačním aktivitám a prezentaci oboru v médiích. V neposlední řadě je potřeba zmínit 

jeho pedagogické působení na vysoké škole – zahájil je již v roce 2011, vedl několik seminářů 

samostatně nebo ve dvojici, zaměřených např. na mediální komunikaci, kritickou analýzu diskurzu, 

analýzu veřejného diskurzu, metody lingvistické práce apod.  

Je třeba ocenit, že při tak rozsáhlém pracovním zapojení nezapomínal ani na svůj disertační projekt. 

Předkládá nyní práci, která představuje výsledek jeho několikaletého zkoumání jazykových ideologií v 

českém veřejném a parlamentním diskurzu. Práce má standardní a přehlednou strukturu; autor věnuje 

úvodem pozornost vymezení jazykových ideologií na základě dosavadní odborné literatury, formuluje 

jasně cíl své práce a s odpovídající péčí zvažuje možné postupy k jeho dosažení. V této souvislosti 

rozebírá poměrně podrobně (ve čtvrté kapitole) metodologii kritické analýzy diskurzu.  

Vlastní kandidátův vklad najdeme v kapitole šesté, v níž autor představuje postup své analýzy 

shromážděného materiálu, její průběh a výsledky. V závěru podává shrnutí základních zjištění a 

formuluje závěry užitečné z hlediska metodologického.  

Pokládám práci předloženou kolegou Dufkem za kvalitní podklad k obhajobě, text odpovídá podle 

mého názoru po stránce obsahové i formální nárokům kladeným na kvalifikační práce tohoto typu. Rád 

ji k obhajobě doporučuji a navrhuji, aby byl kolegovi Dufkovi na základě úspěšné obhajoby udělen titul 

Ph.D. 
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