
Posudek školitele na diplomovou práci Namiko Sakamoto: Jazykový 
management v japonsko-českých podnicích působících v České republice 

Práce je originální v tom, že je první prací s touto tematikou. Autorka provedla cílený terénní 
výzkum, podařilo se jí získat a nahrát nejen interview s pracovníky zkoumaných podniků, ale 
také několik porad. Získala i psaná data, z nichž lze usuzovat na jazykovou, komunikační a 
sociokulturní situaci ve zkoumaných firmách. Autorka se opírá o teorii jazykového 
managementu ajejí výzkum se těmito rysy připojuje k aktuálně probíhajícímu projektu 
LINEE. 
Autorčina práce může být nepochybně využita pro zlepšení komunikační praxe v japonsko

českých podnicích. 
Vedle uvedených rysů pozitivních obsahuje práce i některé rysy negativní, které nechávají 

posuzovatelé diplomových prací většinou stranou, ale protože vím, že autorka se zkoumaným 
tématem hodlá zabývat i nadále, soustředím se ve svém posudku už jen na ně. Jejich 
odstranění by prospělo jak předložené diplomové práci, tak dalšímu autorčinu výzkumu. 

Práce mohla být vypracována pečlivěji, jsou v ní chyby např. ve jménech zahraničních 
sociolingvistů (správně je W. Bright, G. Helbig, s. 10). 

Autorka velmi nestandardně (chaoticky) odkazuje na použitou literaturu. 
Na s. 23 chybí vysvětlení kategorie "výhradně japonština". 

Výuka češtiny a japonštiny není zmíněna u firmy B (s. 46). 
Zapojení teorie jazykového managementu je poměrně malé, bylo by např. vhodné z hlediska 
této teorie interpretovat průběh jednání, jehož transkript je na s. 40. 

Nebylo by vhodnější užívat místo termínu "mnohojazyčná situace" termín "kontaktní 
situace", jakje to běžné v teorii jazykového managementu? 

Práce trpí tím, že autorka na řadě míst směšuje cílený empirický výzkum se zkušenostmi, 
které získala z víceméně náhodných pozorování. Tato pozorování pak někdy až nekriticky 
přeceňuje (viz zejména s. 50 o jazykovém chování jiných než japonských manažerů a s. 51). 
Na druhé straně její cílený výzkum, jako by jen ilustroval její zkušenosti, ať už profesní 
(tlumočení) nebo dokonce jen etnické Uako nositelky kategorie "Japonka") . Místy autorka 
jako by spíš psala novinový článek než referovala o empirickém výzkumu. 
Některé analýzy jako analýza jednání o výrobním plánu jsou poměrně povrchní (s. 45). 

Není jasné, proč autorka zařazuje část o převzatých cizích slovech v japonštině (s. 42). Jakou 
funkci to má v její práci? 

Není vůbec zřejmé, co míní autorka tím, že "z etnometodologického hlediska byl výzkumný 
záměr splněn" (s. 52). 

Celkově však konstatuji, že v práci převažují pozitivní rysy nad negativními, a proto ji 
navrhuji klasifikovat jako velmi dobrou. 
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