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1. Úvodem  

Předložená diplomová práce se zabývá velmi užitečným tématem pro ty, kdo učí 

němčinu na školách základních a středních, resp. na gymnáziích. Seznámit 

žactvo/studující s rozrůzněností němčiny kvalitně s normou a územ hlavních variet 

především v Německu, Rakousku a Švýcarsku není v našich podmínkách očividně 

snadné, a to především vzhledem k většině používaných učebnic, které tuto 

problematiku často opomíjejí či nemístně redukují, natož aby ji zohlednily systémově a 

reflektovaly diference jmenovaných variet alespoň několika příklady na úrovni 

jazykových rovin, tj. systémově. A tak iniciativa spočívá na vyučujících. O jejich 

profesionální úrovni, kterou dokládají autorkou pořízená interview, můžeme mít pak 

někdy pochybnosti. Sice platí, že špatná učebnice je lepší než žádná, ale na druhé straně 

lze úspěšně propojit tematiku reálií s jazykovou výukou, a navíc nabídnout paralely 

k varietám druhého jazyka, totiž angličtiny. Toto se děje pouze někde. U zpovídaných 

vyučujících se v tomto ohledu moc nápaditosti nenajde, z vědeckých zdrojů nečerpají. 

Přitom jde o věčné i vděčné konverzační téma.  

Jmenovanou tematikou se zabývají sociolingvisté již pár desítek let, magisterské práce 

mají tedy logicky za úkol propojit teorii s terénním výzkumem. Jak jinak také vylepšit 

dosavadní didaktickou praxi. 

Předložená práce měla být jedním z pokusů, jak zmapovat otázku variet němčiny v praxi 

učebnic i výuky a dále ji reflektovat z hlediska teorie jazykového managmentu (LM). 

Práce ten nejzákladnější cíl (tj. výzkum) celkem splnila, ale bohužel převažují deficity 

v oblasti teorie, které naznačují, že standardní magisterská práce to není. Dále jde o 

aspekt propojení teorie a výsledků průzkumu, který mohl být vypracován o dost 

kvalitněji. Teoretické základy jsou na vícero místech popsány velmi stručně – jakoby 



školácky a v tom nejúspornějším tvaru. Pro ilustraci zmíním alespoň jednu oblast, kde 

se mohlo jít více do hloubky. Jde o chybějící hlubší reflexi Ammonova modelu 

sociálního silového pole, diskuzi problémů na makroúrovni LM při výuce němčiny 

v ČR. Role modelových aktérů se na zkoumaném tématu přece jeví dost problematicky 

(viz záznamy interview) a takto získané informace mohly naznačit, o které aspekty tento 

model obohatit, popř. role aktérů zpřesnit a zvážit eventuální zobecnění získaných dat. 

Pokud se autorka domnívá, že těžiště má být pouze v praxi výzkumu, pak připomínám 

starou pravdu, že pro výzkumnou práci není nic praktičtějšího než kvalitní teoretický 

základ. 

2. Sepsání diplomové práce je pokusem, jak vytvořit vědecký text. To předpokládá nejen 

teoreticky kvalitní úvod, ale vyžaduje vysvětlení základních termínů (víme, jak se může 

lišit jejich výklad). Jak autorka chápe termín Varietät/Variante a jak je to s termíny 

Dublette a Heteronym?  

3. Práci, která je jinak přehledně členěná, by bylo prospělo, kdyby byla na úvod zařazena 

ucelená část o metodologii, tedy kdyby byly navržené nejen otázky, ale i hypotézy a 

následně představen dotazník i jeho geneze. Byla použita hned jeho první verze? 

4.  Čtenáři by taktéž uvítali i podrobnější a syntetický závěr k celé práci, eventuálně 

alespoň zmínku o výhledech dalšího zkoumání, protože výzkum nadhodil celou řadu 

dalších otázek a podnětů.   

5. Po formální stránce práci bohužel pochválit nelze. Text nese všechny znaky toho, že 

vznikl hekticky, takže očividně nemohl projít ani průběžnou, ani finální jazykovou 

revizí. Jazyková úroveň je dobrá pouze místy, často ale až podprůměrná, o čemž svědčí 

desítky a desítky korektur, které se týkají nejen překlepů, grafických nedostatků či 

pravopisu: jde o chybějící mezery, řádkování, odstavce, chybějící interpunkci – hlavně 

chybí tečky za větou a čárky v souvětích, občas chybí část závorek, nerozlišuje se mezi 

spojovníkem a pomlčkou, porušuje se pravidlo o psaní velkého písmene po dvojtečce 

v případě úplné věty apod.; příklady jsou tištěny kurzívou jen výjimečně. Dále v práci 

najdeme dost nedostatků formulačních, resp. stylistických nedbalostí, a bohužel také 

hojnost gramatických chyb (v užívání členu, deklinaci adjektiv, místy slovosledné 

chyby).  Text vznikal zřejmě překotně, protože místy připomíná až text mluvený. 

6. Na správnou citaci internetových zdrojů, která je též normovaná, zřejmě autorka moc 

nedbala. O úpravě poznámek pod čarou a syntaxi textu v nich, o jednotnosti určitých 

odkazů (např. na originál odpovědí v češtině, které je zpravidla pod čarou) ani nemluvě. 

Na straně 42 se vyskytuje jedna celá pasáž dvakrát. Bibliografie vykazuje místy 



nesprávné abecední řazení, vynechání letopočtu, křestního jména, nesystémově se užívá 

i kurzivy, některé v textu uváděné položky tam nejsou. Řazení učebnicových vydání 

pak postrádá logiku.  

 

Závěr: Z hlediska teoretického úvodu (= teorie LM) je práce nedostatečná, chybí 

diskuse vzhledem k získaným datům. Text vykazuje příliš mnoho formálních 

nedostatků a závažných jazykových chyb. Provedený výzkum není popsán tak, jak 

se od magisterské práce standardně žádá. Proto práci nemohu doporučit 

k obhajobě.  
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