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Předložená diplomová práce se zabývá utvářením spisovné variety německého 

jazyka v sociální praxi, a to na českých středních školách. Všímá si role učitele 

jakožto normové autority při prosazování normy. Autorky pracuje s modelem 

sociálního silového pole, teorií jazykového managementu a používá následné 

interwiew. 

Diplomantka předložila 66 středoškolským učitelům němčiny na opravu testy 

obsahující sporné jazykové jevy roviny morfologické, syntaktické, lexikální a 

pravopisné. Prostřednictvím následných interwiew zkoumala, jaké místo norma 

zaujímá ve výuce němčiny. Autorka sledovala také mimojazykové souvislosti, 

které ovlivňují podobu normy těchto učitelů i normy, kterou od svých studentů 

vyžadují. 

Výzkum ukázal, že učitelé zastávají pozici respektované normové autority. 

Protože jejich jazykové chování působí preskriptivně, mohou do normy 

zasahovat nebo vyžadovat od svých žáků i normu, která je v rozporu s normou 

prezentovanou v kodexech. Důvody vidí autorka např. v zastaralosti kodexů, 

jejich mezerovitosti nebo nelegitimitě, ve vlivu rozporů v nich obsažených ap. 

Vyhodnocení testů ukázalo, že se norma učitelů u vybraných jevů ve většině 

případů shoduje ze 70-80 % s normou ostatních instancí sociálního silového 

pole. Až jedna pětina dotazovaných zprostředkovává monovariantní podobu 

spisovné němčiny. Odchylky od normy vysvětluje autorka pomocí následných 

interview těmito faktory: nedůležitostí a okrajovostí jevů, absencí těchto jevů ve 

výuce nebo neznalostí učitelů. Diplomantka správně vyzdvihuje schopnost 



identifikovat odchylky od normy, aby bylo možné tyto následně řešit. Výzkum 

dále ukázal, že se žákům předkládají a vyžadují základy spisovné němčiny. 

Obtížnější jevy se většinou z ruzných důvodů netematizují - např. kvůli 

nedostatku času, kvůli nízkému výskytu v komunikaci nebo s ohledem na 

neodpovídající úroveň žáků. Na základě testů a rozhovoru dochází autorka k 

závěru, že středoškolští učitelé němčiny předkládaj í monovariantní a 

zjednodušenou podobu spisovné němčiny, navíc s odchylkami od dalších 

instancí sociálního silového pole. 

Ad předkládané testy - (1) Popisují kodexy předložky "ab" a "seit" v uvedené 

konstrukci skutečně jako synonyma? V podobné konstrukci 

(a) Seit vs Ab 1989 lebt X in Y 

je poměr v jazykovém kOľpusu IDS Mannheim 49:0 ve pľospěch "seit". Ve větě 

(b) Seit vs Ab 1989 wohnt X in Y 

je poměľ 16:0, opět ve pľospěch "seit". 

(2) Při vyhodnocování konkuľence "obwohl" , "wenn 

auch" a "auch wenn" by se mohly zohlednit také příklady z výše uvedeného 

korpusu. Příklady, ve kterých vedlejší věta uvozená "auch wenn" následuje po 

hlavní větě, uvádí zmíněný korpus v dostatečném množství. 

(3) Problematické je také použití spojení "fruh 

Morgen". Slovníky i příklady z korpusu IDS Mannheim hovoří spíše pro formy 

"morgens fruh", "friihmorgens" popř. tlam frilhen MOľgen". 

Cíl práce se autorce podařilo v každém ohledu splnit. Práce je psaná dobrou 

němčinou. Některé chyby ovšem, bohužel velmi často se opakující - sich an 

etwas halten, abweichen, slovosled po "denn" by v práci být nemusely. 

Předložená práce svým rozsahem a obsahem vysoce převyšuje obvyklý standard 

a zcela splňuje požadavky na diplomovou práci kladené. Nemohu jinak než 

práci doporučit k obhajobě. 
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