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púsobících v České republice. 

Je to vúbec poprvé, co se diplomantka na oboru čeština pro cizince zabývá tém~tem 
interkulturních vztahú a je záslužné, že se tak děje na poli srovnání jazykú tak vzdálených, 
jako je čeština a japonština. Diplomantka v roli tlumočnice se jako rodilý mluvčí dostala do 
pozice poučeného znalce obou zde základních j azykú a především odborníka, která je schopen 
svým japonským krajanúm zprostředkovat porozumění jazykovým i kulturním odlišnostem, 
se kterými každý japonský student češtiny sám bez pomoci zápolí celá léta. Je pravda, že 
v České republice púsobící Japonci si nekladou takové cíle jako studenti bohemistiky, zato 
však na docílení základního porozumění češtině nemají mnoho častl. 

Diplomantka se v úvodu a v první kapitole zabývá otázkou, proč se Japonci 
v nevídaném počtu vydávají do tak jazykově vzdálené země, aby tam podnikali. Vhled do 
takto vznikající situace ji poskytla její vlastní tlumočnická a překladatelská praxe, kterou 
provozovala od samotného počátku studia v ČR. K rozhodnutí věnovat se jazykovému 
managementu ji inspirovalo poznání díla českého japanisty a lingvisty Jiřího V. 
Neústupného, který se věnuje zprostředkování výrazně odlišných kulturních zvyklostí 
japonských mluvčích, jež jsou pro nejaponského mluvčího zdrojem nečekaných problémú. Po 
charakteristice podstaty jazykového managementu se zaměřuje na problematiku jazykového 
managementu v japonsko-českých podnicích púsobících v České republice. 

Klíčové kapitoly jsou 4. a 5., kde se věnuje popisu prúběhu svého vlastního terénního 
výzkumu a poznatkúm z něho vyplývajícím. V popisu prúběhu výzkumu jsou uvedeny zásady 
jazykové politiky jednotlivých firem a dále jsou uvedeny i nahrávky rozhovorú s některými 
pracovníky za tÍ"Í zvolených (a anonymně prezentovaných) firem, které zcela nekompromisně 
konstatují odlišnost českých zaměstnancú a japonských manažerú. 

V kapitole o poznatcích z výzkumu shrnuje autorka sociokulturní rozdíly mezi Čechy 
a Japonci, např. nedostatek í1exibility a improvizace na straně Japoncll či rozdílný postoj 
k práci na straně Čechů (ale i místních pracovníkú v jiných zemích, např. ve Spojených 
státech či Jižní Americe). Na závěr zde shrnuje potencionální jazykový problém japonských 
investorú v ČR a ostatně v cizině vůbec. 

Z hlediska bohemistického je práce napsána dobrý'm. kultivovaným jaz:'kem 
s poměrně širokou slovní zásobou a na odpovídající stylové úrovni, Práce obsahuje minimální 
množství prohřeškú proti jazykové správnosti. Z hlediska sociolingvistického lze asi najít 
nedostatkú více, třeba to. že některé závěry nevyplývají přímo z výzkumu, ale jsou produktem 
zobecněného náhodného pozorování. Je však třeba vzít v úvahu, že práce takového zaměření, 
a opírající se o terénní výzkum je na oboru češtiny pro cizince zcela ojedinělou. Je 
pravděpodobné, že pokud by se diplomantka věnovala takovému výzkumu i nadále. pod 
odborným vedením. mohla by dospět k cenným výsledkúm. 

Závěrem konstatuji. že práce splňuje požadavky kladené !1a diplom~ou práci a jako 

takovouji doporučuji k obhajobě. \ ... <f ~---W 
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