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Předložená diplomová práce je poměrně rozsáhlá a má pozitivní i negativní stránky, přičemž 
lze konstatovat, že ty pozitivní převládají. Text tak splňuje nároky kladené na diplomové 
práce odevzdávané na ÚGS, resp. na FF UK. Následující řádky obsahují nutně komprimované 
zdůvodnění tohoto hodnocení.  
 
Práce zpracovává téma, které je na obecné rovině bezpochyby relevantní. Text má logickou 
strukturu, základní metodologie (historické exposé, následná empirická analýza autentických 
textů) byla vzhledem k charakteru tématu zvolena přiléhavě. Skutečnost, že k analýze nebyly 
použity elektronické korpusy, je s ohledem na cíl práce a předmět výzkumu pochopitelná. 
Množství analyzovaných textů je dle mého názoru ještě dostačující; jakkoli je nutné mít na 
paměti, že opravdu spolehlivá zobecnění nejsou na základě podobně rozsáhlých sond možná, 
nějakou vypovídající hodnotu provedené analýzy jen přeci mají. Oceňuji, že výběr textů je v 
práci zdůvodněn.   
 
Na práci též oceňuji, že má jasně stanovenou výzkumnou otázku i srozumitelně formulované 
závěry a že výklad je povětšinou racionální. Jako negativa vnímám následující skutečnosti:  
(a) Historické exposé je poněkud hypertrofované a jeho propojení s následnou analytickou 
částí spíš náznakové. Opravdové provázání dvou nejzásadnějších částí práce tudíž chybí, což 
pak může vytvářet dojem, jako by tyto dvě části k sobě nepatřily. Velké množství skutečností, 
které se uvádějí v historickém exposé, nehraje z hlediska lingvistické analýzy textů žádnou 
roli.    
(b) Z práce vyplývá určitá snaha nezastavit se u pouhého konstatování výskytu analyzovaných 
jevů v textech, přesto mi přijde, že by diplomová práce mohla nabídnout i hlubší analýzy, 
které by dané jevy výrazněji zasadily do obecnějšího kontextu vývoje němčiny 1. pol. 20. stol. 
Toto zasazení do obecnějšího kontextu je zde přítomno spíš jen v hrubých obrysech. 
Vyvozené závěry tak sice nejsou vysloveně banální, za překvapivé bych je však také 
neoznačil.      
 
Z jazykového hlediska lze konstatovat, že práce splňuje nároky na absolventskou práci na 
daném stupni studia. Pozitivně hodnotím, že v odevzdaném textu je podstatně méně hrubých 
jazykových chyb než v konceptech, které jsem měl možnost číst. Text obsahuje sice nespočet 
formulačních neobratností, je však třeba mít na paměti, že stylistickou vybroušenost je nutné 
odsunout z okruhu požadavků, které lze na diplomové práce a jejich autory realisticky klást.  
 
Řemeslné zpracování textu a jeho celková esteticko-technická úroveň nezavdávají důvod k 
žádné vážnější kritice, nalezené nedostatky nejsou zásadního rázu. Zvolený způsob citací je 
obvyklejší spíš v literárněvědných textech, to ovšem ničemu nevadí a nelze to považovat za 
nedostatek. Seznam použité literatury je dle mého názoru dostatečně rozsáhlý.   
 



Práce byla kontinuálně a intenzivně konzultována, přičemž pracovní morálku a nasazení 
autora vnímám jako příkladné. Takto svědomitý a zodpovědný přístup dle mých zkušeností 
není zcela běžný.   
 
Závěr: Předložená práce vykazuje parametry harmonizující s nároky kladenými na 
zpracování textů uzavírajících magisterský stupeň studia. Autor prokázal schopnost sesbírat a 
vyhodnotit jazyková data, resp. napsat text, který celkově obstojí. Práci proto doporučuji k 
obhajobě a v podobě, ve které byla odevzdána, ji hodnotím známkou „velmi dobře“ (2).  
 
Jako body k diskusi během obhajoby navrhuji tyto tematické okruhy: 
(a) Vycházela by práce z jiných premis a dospěla by k jiným závěrům, pokud by jejím 
předmětem byl nikoli jazyk obchodních komor, ale obecněji jazyk státní správy 
(Amtsdeutsch)? Proč ano / ne?  
(b) Existují podobné česky psané dokumenty jako ty, které byly v práci analyzovány? Pokud 
by práce byla zaměřená kontrastivně, jak by bylo možné při analýze postupovat?    
(c) Analyzované texty pocházejí ze 30. let 20. stol. Autor práci přitom označuje za 
historiolingvistickou. Je to přiléhavé označení? Proč ano / ne? V jakém vztahu jsou pojmy 
historiolingvistika a diachronní lingvistika? Kde přesně vede hranice mezi synchronií a 
diachronií?   
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