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Abstrakt: Dominance v interakci
Cílem této disertační práce je přispět k rozvoji aktivní jazykové politiky
České republiky. Politika EU usiluje o kohezi pohraničního obyvatelstva, jejíž
důsledkem je posun v chápání identity a v jazykových kompetencích. Je nutné
tento proces sledovat a korigovat. Předkládám proto studii zabývající se
bilingvním školstvím v českoněmeckém pohraničí (projektem společné
přeshraniční výuky). V kapitole I. Jazyk a identita popisuji prožívání etnické
identity, a/symetričnost jazykové situace (jazykových kompetencí a užívání
českého a německého jazyka) a vliv asymetrií na vztah obou národů. V
kapitole II. Dominance a moc charakterizuji vztahy českých a německých
dětí, jejich submisivitu či dominanci. Pozoruji tedy dynamiku rozhovorů;
interakční dominanci jednotlivců a interakční modalitu komunikátů.
Metodologii podřizuji výzkumnému cíli. Obě kapitoly vypovídají o
sociálních skutečnostech, které lze sledovat v běžné konverzaci. Proto volím
interdisciplinární přístupy: etnografii komunikace, etnometodologickou
konverzační analýzu, analýzu diskurzu a analýzu rozhovoru. Vycházím
z nahrávek autentických rozhovorů učitelů a žáků vedených při společných
vycházkách a na smíšených pokojích. Analyzovala jsem 440 minut
interetnické komunikace. Následně jsem podrobně vyšetřila 1.763 replik
(kvalitativní a kvantitativní analýzou v kapitole II. Dominance a moc).

Abstract: Dominance in interaction
The aim of my dissertation is to contribute to the development of the
Czech Republic language policy. The EU policy aims to promote cross-border
cohesion, which causes identity and language shift. It is necessary to monitor
these processes and revise them. That's why I submit my study dealing with a
bilingual education project in Czech-German borderland. In the chapter I.
Language and Identity I describe ethnic identity experience, language
a/symmetry (in language competencies and use of Czech and German
languages) and asymmetry influence on both nations relation. In the chapter
II. Dominance and Power I characterize relations between Czech and German
children, their submisivity or dominancy. So I observe the dynamics of
dialogue; interactional dominance and interactional modality / speech style.
I subordinate the methodology to the research aim. In both chapters the
social reality observable in common conversation is described. That’s why I
choose cross-disciplinary approaches; ethnography of communication,
ethnomethodology, discourse analysis and dialogue analysis. I use records of
authentic conversations between teachers and children I taped during their
common walks and on mixed rooms. I analyzed 440 minutes of interethnic
communication. Subsequently I examined 1.763 turns in detail (by qualitative
and quantitative analysis in chapter II. Dominance and Power).
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O JAZYKOVÉM NE/PLÁNOVÁNÍ
Svoji disertační prací chci přispět k rozvoji aktivní jazykové politiky
České republiky. Každý jazyk vykazuje určitou kvalitu a vitalitu podle toho,
jak je spravován. V České republice je již od dob národního obrození
systematicky rozvíjeno korpusové plánování, zabývající se strukturou a
funkcí jazyka, procesem standardizace a modernizace. Akviziční a statusové
jazykové plánování je však opomíjeno a proto je značně závislé na jazykové
politice vyšších celků, v současnosti Evropské unie (srov. Lecrerc 2006).
Česká republika tak přichází o možnost uplatňovat své vlastní cíle a nechává
volně působit procesy řízené cizími jazykovými manažery. Důsledkem bývá
zvýšení statusu globálně užívaných jazyků a snížení statusu národního jazyka.
Transparentním příkladem je např. Ústava České republiky ze 16.12. 1992, v
níž není český jazyk prohlášen ani za oficiální, ani za úřední či státní jazyk
ČR (Dovalil 2007). Pro etnolingvistikou vitalitu určitého, obzvláště malého,
etnika je velmi důležité vést aktivní, samostatnou jazykovou politiku
podporující existenci národního jazyka v jazykovém ekosystému. Naproti
tomu sousedící Německá spolková republika vede politiku internacionalizace:
„un État,..., exerce sa suprematie sur le plan du code linguistique au-delà de
ses frontières politiques“ (Leclerc 2006).
Jazykové manažování se skládá se čtyř hlavních fází: dobrá znalost
sociolingvistické situace, definování požadované situace, zavedení strategií
jazykové politiky k dosažení požadované situace, kontrola a evaluace. Úkol
výzkumných institucí spočívá v naplnění první fáze: poskytnutí podkladů pro
realizaci jazykového plánování, popsání sociolingvistické situace a poukázání
na konkrétní problémy, které je nutné nástroji jazykové politiky řešit, popř.
dávat doporučení (Kaplan, Baldauf 1997: 301-303).
Ve své studii se zaměřuji na problematiku státních hranic, reflektuji cíl
EU oslabit jejich demarkační úlohu a posílit u pohraničního obyvatelstva
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pocit evropské sounáležitosti (Beacco, Byram 2007; European Charter for
Border and Cross-Border Regions 2004; Raasch 2002). Důsledkem koheze
pohraničních regionů bude posun v prožívání vlastní identity od identity
národní ke globálnímu evropskému občanství (viz Carl, Stevenson 2009;
Franceschini 2006; Raasch 2002) a také proměna dvou monolingvních
jazykových společenství v jedno multilingvní. Je proto zapotřebí vytvořit co
nejharmoničtější soužití obyvatel jednoho pohraničního euroregionu, tedy
zajistit co nejsymetričtější jazykovou situaci. Problematičnost jazykové
symetrie se v historii projevila v oblasti česko-německého pohraničí, které je
příkladem sousedství „velkého“ a „malého“ národa, sousedství dvou jazyků
rozdílného statusu. Zatímco němčina je nejrozšířenějším prvním jazykem
v EU (http://europa.eu/abc/european_countries/) a druhým nejužívanějším
jazykem v EU (European Commission 2005b), čeština je pouze jeden ze 23
úředních jazyků EU (http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm),
je de facto (Ústava ČR nezaručuje de jure) úředním jazykem 2,22% populace
Evropské unie. Proto svůj výzkumný záměr směřuji právě do oblasti českoněmeckého pohraničí.
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CÍLE, METODY, DATA
Svoji disertační práci věnuji sledování a/symetrií z hlediska sociologie
jazyka. Zaměřuji pozornost na projekt přeshraniční spolupráce, projekt
dvojjazyčné česko-německé výuky dvou základních škol v Euroregionu
Neisse-Nisa-Nysa. Tento projekt mi zajímá především proto, že oproti
ostatním není výsledkem vládních úmluv, ale byl iniciován samotnými
občany, především saským občanským sdružením. Školní prostředí jsem
zvolila pro jeho signifikantnost. Školu chápu jako instituci, kde jsou nové
koncepty jazykové politiky vyvíjeny a aplikovány. Právě na školách jsou
produkovány nové jazykové normy a národní identity (Heller 2006: 11, 17).
Analýzu směřuji do roviny „mikro“, pouze tak mohu sledovat konkrétní
jazykové a sociální praktiky. Nejprve jsem provedla zúčastněné pozorování
školní výuky obou partnerských národů. Pro podrobné zkoumání jsem zvolila
žáky dvou čtvrtých tříd (české a německé), jelikož tito již mají postačující
jazykové kompetence, aby se s partnerským etnikem domluvili a zároveň
ještě nepřebrali stereotypní vzorce ve vztahu dvou partnerských etnik.
Zúčastnila jsem se společného výletu žáků, uskutečnila zúčastněné
pozorování a pořídila 1.250 minut nahrávek autentických rozhovorů učitelů a
žáků při jejich společných aktivitách, především při vycházkách a na
společných pokojích. Následně jsem tyto nahrávky transkribovala.
Stanovila jsem dvě sociolingvistická témata, která považuji za klíčová
pro vytvoření symetrické situace na česko-německé hranici. Těmto tématům
odpovídají dvě analytické kapitoly mé disertace: I. Jazyk a identita a II.
Dominance a moc. Obě kapitoly referují o sociálních skutečnostech
transparentních v každodenní běžné konverzaci. Metodologický přístup je
proto veskrze interdisciplinární a je zcela podřízen výzkumnému cíli. Vesměs
vycházím z teoretických východisek sociopragmatických metod.
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KAPITOLA I. JAZYK A IDENTITA
V první kapitole své disertace I. Jazyk a identita popisuji jazykovou
situaci česko-německé komunity a prožívání vlastní identity. Kapitola má tři
analytické části. V první části sleduji, jak učitelé a žáci aktualizují svoji
etnickou identitu. Ve druhé části analyzuji vzájemné postoje učitelů a žáků
obou etnik a identifikuji problémové prvky, možné asymetrie. Největším
problémem se jeví jazyková asymetrie. Proto třetí část věnuji zkoumání
jazykových asymetrií, rozdílnosti v jazykových kompetencích a v užívání
obou partnerských jazyků. Zjišťuji specifičnost fungování obou jazyků
(českého a německého) podle komunikačních domén a z toho odvozuji jejich
status ve sledovaném společenství.
V této kapitole (I. Jazyk a identita) vycházím z etnografického a
etnometodologického přístupu, jejichž společným cílem je rekonstruovat
sociální skutečnost z perspektivy samotných mluvčích (odtud „ethno-„)
(Emerson, Pollner 2007; Garfinkel 1967). Analýzu tedy realizuji v rovině
„mikro“, pouze tak mohu sledovat specifické jazykové a sociální praktiky. Při
zkoumání žité identity užívám členské kategorizační analýzy (Sacks 1992;
Fitzgerald, Housley 2002; Schegloff 2007 aj.). Pro pozorování symetričnosti
užívání obou partnerských jazyků využívám etnografie komunikace (Heller
2006; Lüdi, Py 1995; Lüdi 1989; Lindholm-Leary 2003 aj). Obě metody
vycházejí z interpretativní tradice („interpretive tradition“, Gumperz 1988:
VII), obě se zabývají zkoumáním přirozených interakcí a při interpretaci
odrážejí émickou („insider“) perspektivu. Integrací obou přístupů je možno
dosáhnout větší metodologické senzibility (Emerson, Pollner 2007).
Etnografie poskytuje základní znalost zkoumané problematiky a
etnometodologie tuto znalost prohlubuje, takže může být využita také
selektivně.
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Pro výše jmenované výzkumné účely se jeví být nejvhodnější analýza
autentických rozhovorů doplněná zúčastněným pozorováním. Vycházím
především z nahrávek autentických rozhovorů žáků a učitelů pořízených při
společném výletě, při společných vycházkách a na společných pokojích.
Analyzovaný soubor představuje 440 nahraných minut včetně jejich
transkriptů. Analýzu doplňuji o poznatky získané při zúčastněném
pozorování. Analyzovaný žákovský diskurz sleduji v kontextu diskurzu
učitelského. Učitele vnímám jako lokální autority, které zásadním způsobem
ovlivňují své žáky v procesu socializace a jako experty, kteří manažují
jazykové praktiky svých žáků (srov. např. Macbeth 1991; Gajo, Mondada
2000: 157).
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KAPITOLA II. DOMINANCE A MOC
Ve druhé kapitole se zabývám mocenskými vztahy mezi mluvčími,
dvanácti českými a německými žáky bydlícími na třech smíšených pokojích.
Sleduji a/symetričnost vztahů dvou etnik. Symetrickou mocenskou situaci
považuji za předpoklad symetrické jazykové situace. Analytickou kapitolu II.
Dominance a moc je možné považovat za deskripci pozic interakčních
partnerů a za prognózu možného budoucího vývoje česko-německé koheze,
neboť pozice jednotlivců zůstávají s časem nezměněny (Madsen 2003a).
V této kapitole disertace tedy sleduji dynamiku dialogického projevu
(Marková, Foppa 1990; Linell 1990). Rozhovor chápu jako proces
vyjednávání mocenských pozic a sleduji výsledky tohoto vyjednávání, tj.
výsledné pozice aktérů komunikační události. Mluvčí své pozice vyjednávají
komunikačními aktivitami realizovanými v rámci replik (Müllerová,
Hoffmannová 1994: 48). Replika je základní klasifikační jednotkou mých
analýz. Analýzy kapitoly II. Dominance a moc vycházejí ze tří konceptů,
které dále modifikuji a rozpracovávám. Odtud plynou tři základní analytické
části druhé kapitoly disertace: IR analýza, WL analýza a KF analýza. Veškeré
repliky podrobuji nejprve kvalitativní a následně kvantitativní analýze.
INTERAKČNÍ DYNAMIKA
INTERAKČNÍ DOMINANCE
symetričnost komunikační události

INTERAKČNÍ MODALITA
kooperativnost interaktantů

mocenské procesy
IR analýza - iniciativa

KF analýza - forsírování
mocenské výsledky

WL analýza - úspěšnost
IR analýza je metoda empirické analýzy dialogu popisující mocenské
procesy, interakční dominanci jednotlivce v rámci určitého společenství. Tato
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interdisciplinární metoda navazuje na poznatky diskurzní analýzy, sociální
psychologie, komunikačních studií a etnometodologické konverzační analýzy.
Vycházím především z konceptu Linella, Gustavssona a Juvonenové (1988).
IR analýzou popisuji potenciál interakční dominance, usuzuji na pozice
mluvčích ve sledovaném společenství (dominantní vs. submisivní).
Na IR analýzu navazuji WL analýzou. WL analýza již sleduje mocenské
výsledky. Vycházím z konceptu Madsenové (2003a, 2003b), která sčítá tzv.
vítězství a prohry při řešení konfliktních situací („won and lost conflicts“).
Tuto myšlenku jsem aplikovala na úrovni jednotlivých replik a určila
množství (relativní četnost) zdařilých a nezdařilých iniciačních replik každého
mluvčího. Zdařilost repliky vypovídá o úspěšnosti mluvčího, o prosazení jeho
komunikačního záměru. WL analýzou jsem zjistila dominantní a submisivní
pozice jednotlivců v rámci komunity jednoho pokoje a určila vůdčí osobnost.
Analýzy vypovídající o interakční dominanci doplňuji sledováním
interakční modality, KF analýzou. Využívám přitom poznatků rétoriky
rozhovoru („Gesprächsrhetorik“), která se rozvíjí v rámci analýzy rozhovoru,
vycházející z dialektiky. Inspiruji se konceptem kooperativních a forsírujících
aktivit autorů Kallmeyer, Schmitt (1996) a rozpracovávám jej pro klasifikaci
jednotlivých replik. KF analýzou popisuji míru kooperace jednotlivců a
usuzuji na vůdcovský styl dominantní osobnosti pokoje, demokratický či
autokratický (Lippit, White 1952; Miner 2005).
Pro realizaci výzkumných cílů druhé kapitoly (II. Dominance a moc)
jsem analyzovala 330 minut nahrávek autentických rozhovorů českých a
německých žáků, které vedli po dobu jednoho večera na jejich společném
pokoji. Sledovala jsem celovečerní komunikaci na třech smíšených pokojích,
analyzovala 1.763 replik: 688 replik na dívčím pokoji M, Z / S, F (tj. 90 minut
interetnické komunikace), 371 replik na chlapeckém pokoji A, M / Ma , D (tj.
108 minut interetnické komunikace) a 704 replik na chlapeckém pokoji L, T /
D, M (tj. 132 minut interetnické komunikace).
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ZÁVĚREM
Výsledky analýz kapitoly I. Jazyk a identita jsem uveřejnila na konferenci
“Language, Discourse and Identity in Central Europe” pořádané univerzitou
University of Southampton a na IX. mezinárodním setkání mladých lingvistů
„Interkulturní komunikace a lingvistika“ pořádané Univerzitou Palackého
v Olomouci a následně publikovala (Černá 2009a).
Z první kapitoly vyplývají dvě základní zjištění.
1. Ne/znalost a ne/užívání partnerského jazyka (češtiny) se jeví být
rozhodující asymetrií pro aktualizaci etnické distinkce.
2. Lokální autority, zde učitelé, iniciují diglosní jazykovou situaci.
Jazyk je přitom konstitutivním rysem etnické identity. Zvýšení jazykové
kompetence v obou jazycích podněcuje snížení etnické distinkce (bylo
demonstrováno v ukázkách). Ve sledovaném diskurzu je nutné zajistit
symetrickou jazykovou situaci, tj. zajistit zvýšení jazykových kompetencí
německých učitelů a žáků (srov. Howard, Sugarman, Christian, LindholmLeary, Rogers 2007; Freeman, Freeman a Mercuri 2005).
Výsledky analýz kapitoly II. Dominance a moc jsem uveřejnila na 11.
konferenci IADA „Dialogue Analysis and Rhetoric“ pořádané univerzitou
Westfälische Wilhelms-Universität Münster a na VII. mezinárodním setkání
mladých lingvistů „Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov“
pořádané Univerzitou Palackého v Olomouci a následně publikovala (Černá
2008b, 2009b).
Ze druhé kapitoly vyplývají dvě základní všeobecná zjištění:
1. O pozici mluvčího ve sledované komunitě vypovídá nejpřesněji WL
analýza Profilu komunikační události (Profil JO vypovídá o moci jako rysu
osobnosti, Profil KU chápe moc jako relaci). Nebyla zjištěna korelace mezi
IR a WL analýzou. WL analýza je proto nutným pokračováním IR analýzy,
obě analýzy jsou nezbytné pro určení interakční dominance.
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2. Je prokázána existence základních komunikačních akcí, jimiž jsou
vyjednávány dominance v interakci: návrh komunikačního záměru (iniciace),
přijetí či odmítnutí tohoto záměru (zdařilost iniciace) a následná realizace
(srov. Černá 2008c).
Ze druhé kapitoly vyplývají také tři konkrétní, shrnující zjištění ze třech
uskutečněných analýz: IR, WL a KF analýzy.
1. Vyšší iniciativu - potenciál interakční dominance (IR index) - vykazují
němečtí mluvčí. Nejvyšší potenciál interakční dominance na jednotlivých
pokojích vykazují německý hoch Ma (A, M / Ma, D), česká dívka M (M, Z / S, F) a
český hoch T (L, T / D, M).
2. Vyšší úspěšnost - relativní četnost zdařilých iniciací (I,W) - vykazují čeští
mluvčí. Vůdčí osobností jednotlivých pokojů byly v Profilu KU stanoveni
český mluvčí T (L, T / D, M), český mluvčí M (A, M / Ma, D) a německá mluvčí S (M,
Z / S, F).

(Výsledky Profilu JO: T a L (L, T / D, M), M (A, M / Ma, D) a M (M, Z / S, F)).

3. Vyšší míru kooperace - KF index - vykazují čeští mluvčí. Dvě české vůdčí
osobnosti pokoje, mluvčí T (L, T / D, M) a M (A, M / Ma, D), vykazují kooperativní
komunikát, demokratický vůdčí styl. Německá vůdčí, mluvčí S (M, Z / S, F),
vykazuje komunikát forsírující odpovídající autokratickému vůdčímu stylu.
Výsledky této disertace považuji za deskripci současné sociolingvistické
situace a prognózu možného budoucího vývoje, jsou proto podkladem pro
statusové a akviziční jazykové plánování České republiky. Problematické
oblasti zjištěné analýzou uskutečněnou na úrovni „mikro“ je důležité
korigovat cílevědomou, aktivní jazykovou politikou na úrovni „makro“.
Ukázalo se, že problematickou oblastní česko-německého jazykového
kontaktu je jazyková asymetrie. Úkolem jazykové politiky ČR je posílit
etnolingvistickou vitalitu příslušníků školského, resp. pohraničního, diskurzu.
Je nutné zvýšit jazykové sebevědomí českého etnika a zvýšit status českého
jazyka. Dále je nutné zvýšit znalost a užívání českého jazyka u německých
komunikačních partnerů.
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