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Hypotéza Bilingvní dominance

Data a metoda

Diskuse a závěry

• Jazyková dominance má vliv na výběr jazyka v komunikaci s různými 
generacemi. 

• Volba jazyka je výrazně ovlivňována adresátem projevu. Se staršími 
mluvčími je vyšší tendence mluvit česky než s mladšími.

• Starší mluvčí krajanské komunity používají více češtinu, mladší generace 
komunity používá v komunikaci s vrstevníky spíše chorvatštinu.

• Dotazník zaměřený na užívání jazyka různými typy mluvčí a dotazník 
určující bilingvní dominanci Alexandry L. Dunnové a Jean E. Fox Treeové
(2009).

• Celkem 225 respondentů z oblasti Daruvarska v Chorvatské republice ve 
věku 10–78 let, kteří ovládají alespoň částečně český jazyk a jsou členové 
české krajanské komunity nebo jejich příbuznými.

• Metodologicky vychází ze zkoumání Liho Weie et al. (1992), který se 
zaměřoval na čínskojazyčnou minoritu v Newcastlu a ukázal, že postup 
jazykového posunu (od čínštiny k angličtině) lze účelně modelovat 
prostřednictvím analýzy sociálních sítí jednotlivců v daném společenství.

• Mluvčí se silně dominantní češtinou používají v komunikaci s nejstarší 
generací primárně češtinu a se střední a nejmladší generací jazyky střídají. 
Jedinci se silně dominantní chorvatštinou mluví s nejmladší generací 
primárně chorvatsky, avšak s nejstarší generací se projevují tendence jazyky 
střídat.  (→ graf 3)

• Jazyková dominance úzce souvisí s jazykem používaným v rodině. (→ graf 4)

VÝZKUMNÉ OTÁZKY

• Jakým způsobem probíhá 
proces jazykového posunu 
ve prospěch chorvatštiny v 
krajanské komunitě?

• Jaká je míra užívání češtiny 
v různých generacích?

TRADIČNÍ ODPOVĚDI

• Míra užívání češtiny se snižuje.

• Mladší členové společenství upouští 
od používání českého jazyka.

• Starší generace bude trvat na užívání 
češtiny se všemi generacemi.

Graf 2. Jaký jazyk volí respondenti s ostatními členy společenství.

1. Allen, S. (2007): The future of Inuktitut in the face of majority languages: Bilingualism or language shift? Applied Psycholinguistics, 28, 
s. 515–536.

2. Appel, R. – Muysken, P. (2005): Language Contact and Bilingualism. Amsterdam: Amsterdam Academic Archive.

3. Gafaranga, J. (2010): Medium request: Talking language shift into being. Language in Society, 39(2), s. 241–270.

4. Garrett, P. (2012): Language socialization and language shift. In: Duranti, A. – Ochs, E. – Schieffelin, B. (eds.), The Handbook of
Language Socialization. Oxford: Wiley-Blackwell, s. 515–535.

5. Hulsen, M. – De Bot, K. – Weltens, B. (2002): "Between two worlds." Social networks, language shift, and language processing in three
generations of Dutch migrants in New Zealand. International Journal of Sociology of Language, 153, s. 27–52.

6. Matsumoto, K. (2010): The Role of Social Networks in the Post-Colonial Multilingual Island of Palau: Mechanisms of Language
Maintenance and Shift. Multilingua: Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication, 29(2), s. 133–165.

7. Milroyová, L. - Gordon, M. (2012): Sociolingvistika - metody a interpretace. Praha: Karolinum.

8. Seliger, H. – Vago, R. (eds., 1991): First Language Attrition. Cambridge: Cambridge University Press.

9. Sevinç, Y. (2016): Language maintenance and shift under pressure: Three generations of the Turkish immigrant community in the
Netherlands. International Journal of the Sociology of Language, 2016(242), s. 81–117.

Reference
10. Stoessel, S. (2002): Investigating the role of social networks in language maintenance and shift. International Journal of Sociology of

Language, 153, s. 93–131.

11. Wei, L. – Milroy, L. – Ching, P. S. (1992): A two-step sociolinguistic analysis of code-switching and language choice: the example of a 
bilingual Chinese community in Britain. International Journal of Applied Linguistics, 2, s. 63–86.

12. Weiyun He, A. (2012): Heritage language socialization. In: Duranti, A. – Ochs, E. – Schieffelin, B. (eds.), The Handbook of Language
Socialization. Oxford: Wiley-Blackwell, s. 587–609.

13. Weltens, B. – De Bot, K. – Van Els, T. (eds., 1986): Language Attrition in Progress. Dordrecht: Fons.

14. Zhang, D. (2010): Language maintenance and language shift among Chinese immigrant parents and their second-generation
children in the US. Bilingual Research Journal, 33(1), s. 42–60.

Graf 1. Jaký jazyk volí členové společenství v komunikaci se svými příbuznými. 

Graf 3. Vliv dominance na výběr jazyka v komunikace s generací členů společenství.

Graf 4. Vztah dominance a výběru jazyka v komunikaci s přímými příbuznými.

Pro všechny uvedené grafy platí, že první číslo znamená průměrné skóre pro danou 
skupinu (přičemž 3 znamená výhradní používání češtiny, 1 výhradní používání 
chorvatštiny) a následující číslo v závorce značí počet respondentů.
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