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POSUDEK NA DIPLOMOVOU PRÁCI 
 

Bc. Radka PŘIBÍKA 
s názvem 

Zur deutsch geschriebenen Korrespondenz der tschechoslowakischen 
Handels- und Gewerbekammern von 1930–1935 

Ein Beitrag zur historischen Fachsprachenforschung 
 

ÚGS FF UK, Praha 2021, 106 stran 
 
 Předložená diplomová práce Bc. Radka Přibíka se zabývá analýzou vybrané obchodní 
korespondence v období První republiky.  

V úvodu své práce nastiňuje autor jednotlivé části práce krok za krokem. Není to zcela chybný postup, nicméně čtenáře tím k tématu práce příliš neupoutá. Úvod by se dal napsat jistě čtivěji a záživněji. Vlastní práce má dvě stěžejní části – teoretickou a analytickou, přičemž teoretická část obsahuje popis historické a hospodářskopolitické situace vybraného období se speciálním zřetelem na popis historického a politického vývoje daného období (zejm. vztah Čech a Němců), na fungování státu, zejm. obchodních a živnostenských komor a snah o jejich restrukturalizaci, a neposlední řadě také na jazykovou politiku. Součástí výkladové teoretické části je také pojednání o předepsaném jazykovém stylu korespondence, který byl pro úřední styk doporučován (kap. 2.5), a také o jazykových 
rysech a znacích této korespondence v pojednávaném období.  

Úvodní teoretické kapitoly se zdají být příliš obšírně pojaté, zejm. kap. 2.1 Zur 

Wirtschaftsgeschichte der Tschechoslowakei 1918-1938. Mají tyto kapitoly opravdu přímý vztah ke zkoumanému problému? Souvisí např. produkované plodiny uvedené na str. 8 nějak s textologickými specifiky zkoumaných dopisů? Autorova snaha o zasazení problematiky do širokého rámce tak spíše budí dojem kompilátu dostupné sekundární 
literatury bez zjevného vztahu k tématu práce. Ostatně kompilace jednoho nebo několika málo vybraných děl je také patrná z bibliografických odkazů k daným 
kapitolám. 
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V analytické části se autor blíže vztahuje k tématu práce. Úvodem analytické části vysvětluje základy textologické analýzy, zvolená východiska, vybranou terminologii (text, makrostruktura, mikrostruktura atp.) a blíže se věnuje dopisu jakožto zkoumanému textovému druhu. Dále charakterizuje sestavený korpus dopisů, které se staly předmětem analýzy. Autor zde uvádí, že pro potřeby analýzy byla vybrána jen část 
z dopisů daného období. Chybí ale důkladnější odůvodnění, proč nebylo možné analyzovat všechny nalezené dopisy, jakož i konkrétnější zdůvodnění výběru konkrétních dopisů (předmětem analýzy se stalo jen 32 z celkového množství 78 dopisů). Zároveň zde také chybí odůvodnění, které dopisy byly z analýzy vyřazeny a proč.  
V následující části se autor věnuje každé z vybraných skupin dopisů a podává o nich ucelený přehled a charakteristiku spolu s poukázáním na zjištěné odlišnosti mezi jednotlivými dopisy a ve snaze zařadit objevené prvky do uváděné klasifikace (účel 
dopisu, jazyk, adresát atp.). Následuje detailní analýza dopisů jedné každé skupiny 
s fokusem na makrostrukturní prvky (vč. komentáře), od kap. 3.6 také na mikrostrukturní prvky. Vše je podáno velmi systematicky. Autor postupuje po jednotlivých stanovených skupinách, zjištěná fakta uvádí přehledně v tabulkách 
s následným důkladným popisem a komentářem.  Co práci zjevně chybí, je vzájemné porovnání všech zkoumaných skupin z hlediska 
makro- i mikrostrukturního a vyvození závěrů o tom, zda se jazyk jednotlivých pracovišť 
odlišoval, resp. zda se odlišoval v návaznosti na jazykově-hospodářsky-politická kritéria 
popisovaná v teoretické části práce. Některé z těchto informací lze nalézt v poslední 
kapitole práce – Zusammenfassung. Z hlediska ucelenosti celé práce bych doporučila 
zařadit za detailní analýzu makro- a mikrostruktury ještě kapitolu Fazit, v níž by proběhlo toto meziskupinové srovnání a byly by vyvozeny nějaké konkrétní závěry o 
jazyce obchodních komor daného období. V kapitole Shrnutí (Zusammenfassung) bych pak předpokládala výtah toho nejdůležitějšího z celé práce ve zkratce. 
Práce také obsahuje shrnutí v angličtině a češtině, seznam zkoumaných dokumentů (zdrojů) a seznam použité sekundární literatury, který je dle mého názoru dostatečně 
rozsáhlý a relevantní. 

Po strukturní stránce se zdá být práce přehledně členěna. Analýzy jsou prováděny konsekventně. Jedinou drobnost nestrukturní povahy lze nalézt na str. 9, kde je do kapitoly 2.1. vložena podkapitola Zur Wirtschaftslage in den dreißiger Jahren, která není 
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očíslovaná a v textu tak působí nekoherentně (čistě strukturně, nikoli obsahově). Za zmínku stojí také starší způsob odkazování pomocí poznámek pod čarou. Po jazykové stránce je práce psána slušnou němčinou. Autor se ovšem nevyvaroval řady drobných chyb a překlepů, které by se budoucímu absolventovi magisterského studia již neměly stávat. Přesto ale tyto chyby nenarušují porozumění textu a lze je tedy s jistou mírou tolerance přehlížet. Pro ilustraci uvádím některé z nalezených chyb vč. paginace: 
- Analyse derzeitigen Korrespondenzsprache (str.5) 
- Karpaterusslands (str. 8) 
- eine der wichtigsten Rolle (str. 7) 
- in 1929 (str.8); in 1526 (str. 12) 
- in der Böhmischen Ländern (str. 13) 
- sich schnellsten in die neu entstandene Politik der ČSR einzugliedern (str. 14) 
- die nationale bzw. sprachliche Verhältnisse (str. 20) 
- Hungarisch (str. 31) 
- das Emanzipation (str. 32) 
- zur schwachen Formen (str. 38) 
- Der Konjunktivgebrauch ist offensichtlich stark zurückgegangen in allen Textsorten. (str. 

39) 
- Die Themen, die die Zentrale der Handels- und Gewerbekammern als der Sender 

behandelt sind von unterschiedlicher Art. (str. 56) 
- im diesen Brief (str. 59) 
- die eigenhändigen Unterschriften der Kammervertretern (str. 64, 65) 
- sie tragen daneben zur Nominalisierungstendenzen bei (str. 82) Při čtení práce vyvstalo několik otázek, které považuji za vhodné tematizovat během 

obhajoby práce: 
• Co bylo důvodem, že si obchodní komory v Chebu a Liberci zvolily jako hlavní jazyk komunikace (Verkehrssprache) němčinu, zatímco komora v Opavě zvolila oba jazyky? U všech tří měst přeci bylo zastoupení podnikatelů německé národnosti vyšší než české? (srov. tabulku na str. 27 a popis situace na str. 33/34 předložené DP) 

• Jak vnímáte z hlediska (jazykové) politiky situaci, při níž se jednotlivé komory obracely 
na ministerstvo v němčině, zatímco ministerstvo jim odpovídalo v češtině? 

• Co Vás přimělo k volbě tohoto tématu práce? Jaká byla Vaše motivace? 

• Proč jste pro analýzy vybral dopisy obchodních komor z Chebu, Liberce, Opavy a Prahy a nikoli těch ostatních?  
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• Ke každé ze tří výše uvedených komor jste vybral osm dopisů. Na základě jakého klíče? 
Bylo jich pouhých osm k dispozici? Nebo jich bylo více a vybral jste jen některé? Jaké 
bylo v tom případě kritérium výběru? 

• Proč jste zvolil časové rozmezí 1930-35 nikoli období celé První republiky? 

• Dokázal byste nyní souhrnně charakterizovat, v čem se lišily dopisy jednotlivých 
vybraných obchodních komor po makro- a mikrostrukturní stránce (vizte mou výtku o 
absenci tohoto srovnání výše)? 

• K čemu vlastně slouží výzkumy tohoto druhu, který jste prováděl? V čem jsou pro nás přínosné? 

 Na základě výše uvedeného považuji předloženou diplomovou práci za dostatečně 
kvalitní na to, aby mohla být předložena k obhajobě, přesto vzhledem ke zmíněným nedostatkům navrhuji předběžně hodnocení mezi chvalitebně (2) a dobře (3). Finální 
hodnocení tedy ovlivní obhajoba práce. 
 

 
 
 Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.  

 


