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Posudek magisterské práce 

 

Předkládaná magisterská práce se věnuje problému pluricentrické povahy němčiny, který 

autorka promítá do prostředí výuky němčiny jako cizího jazyka v České republice. Jedná se o 

relevantní téma, které se autorka vhodně rozhodla zkoumat aparátem teorie jazykového 

managementu. Svým výzkumem autorka přispívá k zodpovězení otázky, do jaké míry je či není 

němčina ve výukové praxi pluricentrickým jazykem, resp. jak je povědomí o pluricentrismu 

rozšířené či pouze omezené na okruh expertů v oblasti lingvistiky. 

 Práce je členěna na teoretickou a empirickou část, na niž navazuje závěr a seznam 

použité literatury. Autorka se věnuje analýze učebnic a výpovědím vyučujících i žáků na 

školách v Praze a jižních Čechách. Úvodem rozebírá základní koncepty a teoretický rámec, 

avšak výstavba práce v dalších částech nevykazuje úplně vždy potřebnou koherenci, což je 

podrobněji ukázáno níže. Obsah není nutné dále podrobně shrnovat. V následujících odstavcích 

se tak věnuji přímo konkrétním místům, která si zaslouží kritickou pozornost. 

Klíčový pojem pluricentrický jazyk není překvapivě v práci nijak precizně vymezen, 

nýbrž jen prostřednictvím několika odkazů diskutován. Z nashromážděných poznámek není 

vyvozen vyargumentovaný závěr, k jakému pojetí pluricentrického jazyka se autorka ve svém 

výzkumu bude přiklánět. Z užitečných konceptů chybí souvislejší výklad pojmu varieta. Proč 

se mu autorka věnuje jen v jedné či dvou větách na str. 10? Ke kultivovanému odbornému stylu 

by přispělo, kdyby autorka používala některé další osvědčené koncepty variační lingvistiky 

jako např. jazyková proměnná – pro ni je ve výzkumech pluricentrických jazyků velký prostor 

a pomocí tohoto pojmu by se daly systematizovat četné příklady uváděné v práci níže. Koncept 

enregistrement (uvedený např. na str. 11) je sice letmo zmíněn, ale není vysvětlen, a to ani ve 

specifické roli, kterou by měl pro pluricentrismus hrát. Nabízí se otázka, proč je tento koncept 

vůbec použit, jaké místo zaujímá v publikaci S. Dollingera, a proč není výklad doplněn 

rozborem P. Auera, který použil tento koncept ve své kapitole též (autorka položku Auer (2014) 

uvádí rovněž). Hodnotný zdroj Muhr (1997b), který dodává velké množství příkladů chování 

uživatelů vůči němčině – tedy příklady jazykového managementu par excellence – není naopak 

obsahově bohužel vůbec využit. Jedná se přitom o kapitolu o rozsahu necelých 30 stran, která 

se zaměřuje na způsob vzniku norem pluricentrického standardu, což je otázka více než zásadní. 

Konkurence pluricentrického a pluriareálového pojetí je stručně nastíněna včetně 

několika málo zdrojů, ale není např. úplně jasné, proč je pluriareálovost rozebírána především 
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s odkazy na Juttu Ransmayrovou (2018), když je jako základní zdroj uvedena 

Variantengrammatik od Ch. Dürscheidové, S. Elspaße a A. Zieglera. Je zřejmé, že oba koncepty 

postihují teritoriální variaci němčiny, ale oddíl 2.3 by rovněž mohl vyústit ve zřetelnější a lépe 

uchopitelný závěr. V čem se od sebe tyto přístupy zásadně odlišují? Hrají počty center a areálů 

nějakou roli? Pokud ano, jakou a u koho? Na tomto místě se tak znovu ukazuje, proč by bylo 

bývalo vhodné dospět alespoň k nějak vymezené definici centrálního pojmu pluricentrický 

jazyk – autorka přitom mohla jednoduše konfrontovat definice M. Clyna, U. Ammona a R. 

Muhra např. na bázi komponentové analýzy. Problém tu ovšem spočívá v tom, že v dílech 

uvedených odborníků autorka neodkazuje na právě vhodná místa, což platí především pro 

položku Clyne (1995) – zmínka tohoto autora dole na str. 20 je v podstatě irelevantní nebo jen 

podružná a nesvědčí o promyšlené práci s odbornou literaturou.  

Přehled odlišností pluricentrických standardů v němčině na str. 14 a násl. je sice 

ilustrativní, ale v zásadě je často vystavěn na velmi paušálních tvrzeních (např. uvozující věta 

pasáže 2.4.3). Právě proto, že odborná literatura obsahuje rozsáhlé seznamy příkladů, stačilo 

vybrat např. ty, které jsou relevantní v navazujícím autorčině výzkumu. Jedná se o seznamy, na 

které není vždy uveden přímý odkaz, ale které jsou v zásadě poddimenzované, protože se ocitají 

ve velmi krátkých celcích – tyto celky by vydaly samy o sobě na rozsáhlé výzkumy. Tabulka 

III na str. 15 nemá příliš vysokou výpovědní hodnotu; obecně ne úplně smysluplné je uvádět 

v tabulce jen jeden izolovaný příklad a konstruovat tak tabulku o dvou řádcích. Autorka mohla 

nabídnout několik málo tabulek s příslušnými proměnnými a ty okomentovat ve větších 

souvislostech. Na co přesně se vztahuje tvrzení o variaci prefixu ge-/g- na str. 17? Odkud 

převzala autorka tvrzení o jen „údajné“ zálibě Rakušanů v titulech na str. 19? 

Jako nedoceněný se jeví status protokolu 10 rakouské přístupové smlouvy k EU. 

Prosazení pluricentrického charakteru němčiny tu totiž dosáhlo významné politické úrovně, 

která nemá obdoby v porovnání s ostatními jazyky, ačkoli protokol obsahuje pouhých 23 

lexémů. Této pasáži mohla věnovat autorka víc pozornosti, zvlášť když deklaruje jako 

teoretický rámec výzkumu právě jazykový management. Mohla by autorka tento protokol 

patřičně zhodnotit? Kromě toho chybí na tento dokument odkaz. 

Teorie jazykového managementu je zpracována poměrně nedbale. Chybí až příliš 

mnoho důležitých zdrojů, které jsou díky portálu languagemanagement.ff.cuni.cz velmi snadno 

dostupné. Autorka opomíjí několik důležitých součástí této teorie: Zcela vynechává diskusi o 

úrovních jazykového managementu (management sociokulturní – komunikační – jazykový 

v užším smyslu – náznak se bez předchozího výkladu zčistajasna objeví až v analytické části 

na str. 61), způsob propojení makro- a mikroroviny procesů nebo charakteristiky managementu 
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organizovaného. Ani slovem se autorka nedotýká aktérů, jejich sociálního statusu či sítí, v nichž 

se mezi nimi procesy managementu odehrávají. Konstatování o čtyřfázovém procesu (str. 23 

dole) se netýká pouze managementu jednoduchého, nýbrž i komplexních procesů managementu 

organizovaného, o něž v případě pluricentričnosti němčiny také jde. Předinterakční 

management není v teoretické části zmíněn vůbec, jen se opět zčistajasna objeví nečekaně 

v analýze dat dole na str. 49 – opět bez jakéhokoli vysvětlení, o co se vlastně jedná. Pozitivní 

evaluace odchylek od očekávání (str. 24 a 25) jsou již projevem jazykového managementu. 

Proces managementu se nespouští jen v případě, že se v jazykové produkci žádná odchylka od 

očekávání nevyskytne, anebo se vyskytne, ale nedojde k jejímu povšimnutí. U zmínky o 

gratifikaci (str. 25) chybí odkaz na Neustupného (2003). Schematizace nahoře na str. 26 působí 

zmatečně – příklad s austriacismem „Marille“ by musel být nejprve kontextualizován do nějaké 

konkrétní výukové situace v Rakousku nebo Německu, což by teprve mohlo vést buď k tomu, 

že proces managementu vůbec nezačne, anebo dojde – v Německu – k managementu tohoto 

lexému směrem k výrazu „Aprikose“. Zobrazení více než jednoho možného průběhu procesu 

do jednoho schématu bez jakéhokoli kontextu není srozumitelné. Zařazení Ammonova modelu 

sociálního silového pole standardní variety na str. 26 do úvah o makrorovině procesů 

managementu není zcela koherentní. Ammonův model je použitelný i v interakcích 

individuálních mluvčích, tj. na mikrorovině. Komentáře k prvnímu transkriptu na str. 33 stejně 

jako k transkriptům dalším nejsou jasné v tom, na jaká konkrétní místa v nich autorka odkazuje 

– přitom očíslování řádků slouží právě k tomuto účelu. Autorka tento způsob přesného 

odkazování nejprve vůbec nepoužívá; systematičtěji se objevuje až od str. 50. Na str. 33 autorka 

uvádí náhle nahrávky 37, 38 a 39, což vzbuzuje dojem, že v práci někde předchází tomuto místu 

již 36 nahrávek. Jak je toto číslování sestaveno? 

Jako velmi problematické se jeví pasáže věnované sběru dat. Čtenář narazí na str. 40 

v části 5 (Analýza) na pasáž o dotazníku (5.1.1), která je ihned věnována výsledkům. Nemá tak 

nikde v předchozích částech možnost zjistit, jak dotazník vypadá, jak byl ve zvoleném 

teoretickém rámci sestavován a případně v čem byl korigován. To jsou z metodologického 

hlediska velmi závažné nedostatky. Čtveřice otázek dole na str. 40 tuto vadu nemůže zhojit – 

logicky je jasné, že před prezentací dat (a tím spíš před jejich vyhodnocením) musí být popsán 

a kriticky diskutován způsob jejich sběru. Několik málo řádků z přelomu stran 42 a 43, 

naznačujících vazbu na zvolený teoretický rámec, se v kontextu práce jeví jako ne zcela 

dostačujících – autorka tu sice deklaruje vhodné a teoreticky odůvodněné záměry, ale způsob 

jejich realizace zůstává pro čtenáře nedostižný. Základní koncepty interview a skupinové 

diskuse sice předestřeny jsou, ale zcela chybí byť jen náčrt strategie pro promyšlené vedení 
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takových rozhovorů. Data z interview či skupinových diskusí navíc nejsou v práci 

prezentována, takže čtenář nemá možnost vysledovat ani způsoby jejich vyhodnocení – autorka 

např. na str. 45 ihned přechází k vyvozování dílčích závěrů. Dále není jasné, v jakých 

kontextech byly citované výroky respondentů vyřčeny. Jako nekoherentní se jeví vřazení pasáže 

o spisovné varietě do debaty o tématech směřujících již přímo k pluricentrismu (str. 46, oddíl 

b)) – tato pasáž je obecnější povahy a mohla diskusím o pluricentrismu spíše předcházet.  

Deklarace respondentů nejsou navíc otázkami autorky nijak kriticky prověřovány. 

Autorka vybírá skoro výlučně monologické výpovědi, nikoli dialogická místa, která by 

prokazovala, jak aplikovala svou strategii promýšlenou před sběrem dat. Transkript je sice 

prezentován jako transkript základní (Basistranskript resp. Minimaltranskript ve smyslu GAT 

2), což je samo o sobě adekvátní, ale i tyto základní transkripty obsahují pro interpretační 

potřeby několik málo nezbytných parametrů mluvenosti jako např. hezitační pauzy, překryvy 

respondentů mluvících současně (overlaps), výraznější melodické změny nebo zdůrazněná 

slova – prakticky nic takového v autorčiných transkriptech obsaženo není, což navozuje dojem 

naprosté monotónnosti a plynulosti výpovědí pronášených bez váhání, odmlk apod.  

V analytické části se autorce podařilo identifikovat několik zajímavých míst. Jsou tu i 

zárodky dobrých interpretací získaných dat, v nichž je vidět jistá orientace v aplikaci 

teoretického rámce. Zástupně za další místa tohoto typu tu upozorňuji na str. 60 dole 

(management lexémů Semmel versus Brötchen). I v těchto případech ale drobnosti úplně 

nesouhlasí – povšimnutí od odchylky lze vystopovat spíše již na řádku 221 („tak na mě 

koukali“). Na řádku 222 se již projevuje korektura („[…] řekli semmel semmel“), logicky 

vyvoditelná z implicitního negativního hodnocení výrazu Brötchen. Pozitivně lze hodnotit i 

ideu o zařazení srovnání angličtiny jako pluricentrického jazyka s němčinou. 

Závěr práce zůstává popisný a bez analytických prvků. Problematické je, že autorka až 

na jedinou výjimku nezmiňuje zvolený teoretický rámec, který měl k vyvození závěrů sloužit. 

Zmínka o jazykovém managementu na str. 73 je navíc zavádějící, protože v tomto teoretickém 

rámci se ocitá pluricentrismus zcela zásadně. To, jestli němčina je či není pluricentrický jazyk, 

je výsledkem chování uživatelů tohoto jazyka a dalších aktérů vůči němčině. Pokud autorka 

dospívá k závěru, že pluricentrická povaha němčiny ve výuce tohoto jazyka v Česku až na 

výjimky aplikována není, mohla toto zjištění umístit mezi okolnosti spoluvytvářející úrovně 

managementu a propojit je s dalšími souvislostmi. Jako nejpovedenější se tak nakonec jeví na 

práci pouze výzkum učebnic, kterému autorka věnovala značnou pozornost – prostudovaných 

materiálů je mnoho a autorka v tomto ohledu vyvinula velké úsilí, což je potřeba ocenit. 

Zapojení učebnic do zvoleného teoretického rámce však již rozebráno není.  
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Zato gramatických chyb se v textu na úrovni magisterské práce vyskytuje až příliš 

mnoho: na str. 9 „die gewonnenen Ergebnissen“, pozn. pod čarou č. 1 na str. 10 „Alternative in 

Frage kommende Begriffe sind Ammon 1995:95 Zusammensetzungen“, na str. 14 „aus in 

diesen Quellen angegebenen Beispiele werde solche gewählt“, na str. 15 „in deutscher und 

schweizerischen Varietät“, chybná rekce slovesa ausgehen na str. 23 a 42, „zwischen einzelnen 

Sprecher“ na str. 23, „den Lexem“ dole na str. 25, „ihre […] versehene Lehrwerke“ na str. 28, 

užití členu ve spojení „auf der Seite 240“ a „auf der Seite 90“ na str. 31, forma participia II 

„gegenüberstellt“ na str. 32, 38 a 47, oddělené psaní „neun und neunzig“ místo psaní 

dohromady na str. 34 dole, „seine mangelhafte Kenntnisse“ dole na str. 35, chybějící předpona 

„vor“ u slovesa sich vorstellen nahoře na str. 36, chybějící člen u substantiva 

„Gesprächspartner“ dole na str. 36, forma „des Hochdeutsch“ na str. 38, nadpis „Kenntnisse, 

die vermitteln werden“ na str. 45, „Erklärung“ bez členu na str. 48, „Prinzip der 

Wissenschaftlichkeit“ bez členu na str. 48, užívání členu v odkazech na řádky transkriptů („auf 

der Zeile xy“) průběžně v analytické části na mnoha místech, chybějící člen ve spojení „Auch 

Verhältnis der Deutschen zu den Österreichern“ na str. 62 nahoře, spojení „Nach anderem 

Respondenten“ na str. 63, chybějící prefix „dar“ u slovesa darstellen ve větě dole na str. 64, 

„die mehrere Varianten“ na str. 72 a další. 

Velmi zarážející je, že z jazykového hlediska nejsou prosty vad dokonce ani texty 

abstraktu práce – anglický především v oblasti užívání členů či psaní velkých písmen 

(„austrian“), česká verze pak čtenáře překvapí hned na prvním řádku překlepem „Tato 

diplomová práce se zabývá otázka“ nebo „která byla získání“. To svědčí o nepečlivosti autorky 

ve všech částech práce. Stranou ponechávám fakt, že v obsahových detailech si tyto tři abstrakty 

úplně neodpovídají.  

Stylisticky neobratných vyjádření není rovněž právě málo (upozorňuji jen na některá 

z nápadných): na str. 9 „Der theoretische Rahmen (Sprachmanagement) verlangt eine 

Erklärung“, na str. 23 druhý odstavec s diskusí o jazykové proměnné „meruňka“, pasáž o 

povšimnutí odchylky od očekávání na str. 24, věta o implementaci na str. 25, neúplná věta 

„Auch die Fragen, die Englisch als plurizentrische Sprache thematisieren“ na str. 41, spojení 

„Anzahl der Teilnehmer nach nicht der Fokusgruppe“ na str. 42 nebo věta „Angedeutet werden 

von einem Diskussionsteilnehmer auch Sprachmanagementprozesse, auf der Ebene des 

kommunikativen und soziokulturellen Managements“ v závěru na str. 73. 

I překlepů je v práci opravdu značné množství. Stejně jako v předchozích příkladech 

není následující výčet ani zdaleka úplný: na str. 8 spojení „Interview sund“, na str. 11 

„Sprachgemeinsschaft“, na str. 11 v tabulce „in dder“, na str. 12 „Plurizentismus“, „gedutzt“ na 
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str. 24, „Modellltexte“ na str. 26, „der Bahsteig“ na str. 32, „Akteuere“ na str. 33, „bzw. Der 

Lexeme“ na str. 35 nahoře, „die die Dialekte“ na str. 38, „s.Zweig“ na str. 38 v pozn. pod čarou, 

spojení „auf zwei Gymnasien in und auf einer Berufsschule“ na str. 40, poloanglické psaní 

„Gruppendiscussion“ na str. 44 (a pod tímto úplně anglické verze bez podaného vysvětlení), 

psaní „österreich“ na str. 47, psaní „duden“ na str. 49, „notion“ místo „noting“ na str. 50, 

„Ausprache“ na str. 58 nebo spojení „Auf den Zeilen 235-238 wir kommunikatives […] 

Management beschrieben“ na str. 61. Problematické je též nepoužívání čárek k oddělování 

infinitivních konstrukcí z obou stran. 

V úzké souvislosti s právě zmíněnými překlepy obsahuje práce též velmi mnoho 

typografických nedostatků, které jsou nápadné již v pasážích předcházejících textu samému. 

Autorka nepoužívá mezeru za číslem poznámky pod čarou. Za tečkou a středníkem se píše 

mezera („26.července“ hned za textem čestného prohlášení nebo chybějící středníky mezi 

německými a anglickými klíčovými slovy), na str. 10 „z.B.Dollinger“, chybí tečka za větou 

končící slovy „durch das höhere Prestige“ na str. 10, podoba pozn. pod čarou 2 na str. 11 nijak 

neuvedená, bez velkého písmena na začátku, citát nahoře na str. 11 nekončí tečkou a navíc není 

uveden autor, zkomolené jméno „Döllinger“ na str. 11 a 12, chybějící tečka za „nationales 

Zentrum einer Sprache“ na str. 11 nebo za citátem S3 na str. 46, velikost mezer mezi řádky dole 

na str. 14 nebo nahoře na str. 20, psaní auch s velkým A na str. 15, používání tří teček za výčtem 

příkladů na str. 15 nebo spojení „Dudengrammatik 2009:466vbilden“ v pozn. pod čarou č. 25 

na str. 56. Problematické je někdy rovněž zapojování citátů do autorčina textu (např. citát 

odkazující na Rohera 1973 na str. 15) nebo uvádění stran u zdrojů v seznamu literatury bez 

„pp“ nebo s „pp“ jako u položky Haugen 1966. Tabulky v textu nejsou popsány adekvátními 

názvy, rovněž psaní „(Tabelle x)“ do závorek není v pořádku. Na str. 29 chybějí za druhým 

citátem uvozovky a tečka (podobně citát dole na str. 32).  

Velmi zvláštní je, že se na str. 42 opakuje v krátkém odstupu za sebou poměrně dlouhá 

pasáž: „Das Erkenntnisinteresse des Forschers richtet sich in der Fokusgruppe auf die nicht-

öffentliche Meinung der Einzelnen (Lamnek 2010: 393), in diesem Fall auf Meinung der 

Lernenden. „Die Aufgabe des Moderators ist es, durch ermutigende, zustimmende 

Bemerkungen wie »hm«, »ja« oder auch durch Paraphrasierungen die Teilnehmer zu weiteren 

oder neuen Äußerungen zu motivieren“ und einzugreifen, wenn die Teilnehmer von dem 

Thema zu weit abgewichen sind.“ 

Mnoho nedostatků vykazuje i práce s odbornou literaturou, což by mělo patřit 

k základním dovednostem studentů, zvláště na magisterském stupni. V seznamu literatury 

chybí např. položka Ransmayr (2018) uvedená na str. 12, 13 a 21. Chybějí i položky Dovalil 
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(2014) a (2018), zmíněné na str. 23, 25 a 26 nebo položka Roher (1973) ze str. 16. Nejsou vždy 

uvedeny strany u citovaných příkladů v gramatické pasáži 2.4.3. Nejasné jsou zdroje a strany, 

z nichž pochází tabulka II na str. 11 a další tabulky na následujících stranách. Nejasný je odkaz 

na Ammona na posledním řádku na str. 17 nebo zdroj anglického citátu v předposledním 

odstavci na str. 20. U položky Földes (1997) chybí v seznamu literatury údaje o nakladatelství 

sborníku, položka Glauninger (1997) se ocitá mimo abecední pořadí, u položky Fasch není 

uveden ani rok vydání, ani údaj o nakladatelství. Schéma Ammonova modelu se v jeho 

publikaci z roku 1995 nachází na str. 80, nikoli na str. 78, jak autorka uvádí ve svém textu na 

str. 27. Kromě toho není postihnut účel tohoto modelu – za jaké situace lze rozhodnout o 

spisovnosti či nespisovnosti konkrétní jazykové varianty s odkazem na tento model? U kopie 

na str. 36 není jasné, odkud přesně obrázek pochází, protože tento obrázek není popsaný. 

Autorka v řádku nad obrázkem uvádí zdroje dva, jako kdyby byl obrázek otištěn v identické 

podobě v obou učebnicích. Je tomu tak? 

Závěrem tedy nezbývá než konstatovat, že velmi zajímavé a relevantní téma bohužel 

není pro zakončení magisterského studia zpracováno na přijatelné úrovni a že obsahové, 

metodologické a rovněž až příliš četné jazykové a typografické nedostatky, které by bývaly 

mohly být odstraněny během alespoň základní korektury před odevzdáním, významně snižují 

celkové hodnocení předkládané práce. Ta svou nízkou kvalitou zpracování a četnými 

nedbalostmi neodpovídá nárokům kladeným na úroveň magisterské práce. Nelze se zbavit 

intenzivního dojmu, že text byl takříkajíc ušit během krátké doby horkou jehlou, neboť se v 

něm jen obtížně hledá stránka, která by neobsahovala některý z výše uvedených nedostatků. 

Z těchto důvodů není možné práci doporučit k obhajobě. 

 

V Praze dne 11. srpna 2020                                                                             Vít Dovalil, Ph. D. 


