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Diplomantka Vladimíra Zikmundová zvolila za cíl své práce popis  postojů týkajících se jazyka u 
novinářů v nizozemském a vlámském tisku. Pracovala na základě článků o jazyce a jeho užívání, 
které našla v nizozemsky psaném tisku v Nizozemsku a Flandrech. Z praktických důvodů se 
věnovala výzkumu postojů, které bylo možno najít v psané podobě, analýza na základě přímého 
kontaktu s mluvčími by byla jistě velmi zajímavá, ale na dálku těžko proveditelná.

Práce má volbou tématu  do určité míry i sociolingvistické zaměření a vyžadovala tedy i seznámení 
se sekundární literaturou tohoto oboru. Dalším důležitým faktorem je historický pohled na vývoj 
území, kde se mluví nizozemsky a bylo proto nutné prostudovat příslušnou literaturu tohoto 
zaměření. Diplomová práce ukazuje, že diplomantka  potřebnou odbornou literaturu prostudovala a 
na základě takto získaných znalostí přistoupila k práci. 

Strukturou lze práci rozdělit do dvou základních částí a tyto části se následně dělí do několika 
oddílů.
První, teoretická část, pojednává nejprve o historickém vývoji nizozemštiny v obou geografických 
oblastech a vzhledem k vytýčenému cíli práce klade důraz na rozdílnosti historického vývoje, které 
našly svůj odraz v jazyce. Práce se zabývá výhradně spisovným jazykem a ponechává stranou 
dialekty, případně jazykové variety.
Druhý pododdíl teoretické části má charakter sociolingvistický, pojednává o roli jazyka při určování 
identity a teoreticky seznamuje s obsahem  a definicí pojmu jazykového postoje. 
Další kapitola práce  podrobně popisuje používané metody výzkumů a jazykových analýz ve 
zvolené oblasti a  vysvětluje důvody, které vedly k volbě způsobu vlastního výzkumu. Vymezuje 
také cíl analýzy a stanoví hypotézy, které by vlastní výzkum měl potvrdit nebo vyvrátit.

Praktická část diplomové práce nejprve popisuje jakým způsobem se diplomantka dostávala k 
novinovým článkům, které pro svou analýzu potřebovala a pak sestavení korpusu, který obsahoval 
43 článků z nizozemského tisku a 35 titulů z tisku vlámského . Používané články byly omezeny 
obdobím květen 2008 až červen 2010.
Články dělí podle typu a charakteristických rysů novin, ve kterých byly uveřejněny. Dalším 
kriteriem dělení je tématika, kterou se zabývají. Zde diplomantka uvádí 7 základních tématických 
oblastí, které jsou v tisku rozebírány. Výsledkem  této části práce je popis modelů postojů 
nizozemských a vlámských novinářů k jazyku. Takto definované postoje jsou následně mezi sebou 
porovnávány a rozdíly v postojích vysvětlovány rozdílnou historií a vývojem obou jazykových 
oblastí.

Cílem práce bylo popsat  a porovnat postoje novinářů k problematice jazyka a to na základě rozboru 
článků v nizozemském a vlámském tisku. Tento cíl diplomová práce splnila.
Práci bych ale vytkla přílišnou popisnost, která je podle mého názoru na úkor konkrétní a věcné 
jazykové analýzy. Závěr práce sice uvádí témata shod a rozdílů v postojích novinářů v obou 
oblastech, postrádám však  konkrétní příklady, které by sloužily k ilustraci závěrů, ke kterým 
diplomantka došla. Některé údaje se v práci také zbytečně opakují (počet článků v nizozemském a 
vlámském tisku, počet článků v jednotlivých typech novin atd.) je také škoda, že do výzkumu 
nebyly zařazeny články surinamských novinářů, které by jistě vnesly další zajímavé názory. 
Důvodem pro tuto skutečnost by pravděpodobně rozsah práce, který by  se při zařazení této oblasti 
neúměrně zvětšil. Další oblast, která by byla zajímavá, jsou dialekty, zvláště pro jejich velmi 



rozdílné rozšeření v Nizozemsku a Flandrech.
Další body, které by podle mého názoru potřebovaly bližší vysvětlení  a se kterými je možné 
polemizovat je užití pojmu Benelux (str.12) v souvislosti s obdobím 1814-1830 a tvrzení (str.32), že 
„Flandry přejaly jazyk z Nizozemska“ . Tvrzení je již v rozporu s názorem, uvedeným na str. 54, ale 
i s celým vývojem jazyka v Nizozemí.

Vnitřní obsahové členění práce je  dobré. Na začátku práce diplomantka vytýčí problém, kterým se 
hodlá zabývat, uvádí definice pojmů, se kterými bude dále pracovat a pak jasně formuluje závěr 
podložený studiem literatury a vlastní analýzou.
Diplomová práce je  po formální stránce v pořádku. Je psána nizozemsky s česky  a anglicky 
psaným resumé. Jazykové stránce je věnována  náležitá pozornost.

Diplomová práce Vladimíry Zikmundové odpovídá požadavkům, kladeným na závěrečnou práci 
magisterského studia. 
Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře.

V Praze, 20. ledna 2011 PhDr. Zdenka Hrnčířová




