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Posudek diplomové práce 

Předkládaná diplomová práce se svým transdisciplinárním tématem vymyká běžným 

diplomovým pracím, které jsou na filologicky orientovaných ústavech zpracovávány. Bez 
právnické erudice autorky by zpracování takového výzkumu z oblasti jazykového práva bylo 
nemyslitelné. 
Autorka prokázala schopnost nashromáždit a prostudovat relevantní literaturu jak v oblasti 
jazykové politiky resp. jazykového managementu, tak v oblasti právní. Seznam literatury je 
v tomto směru velmi solidní. Ocenit je možno i to, že autorka - studentka germanistiky -
neopomíjí starší ani nejnovější odbornou literaturu anglojazyčnou. Zacházení s prameny je 
z technického hlediska bezvadné a svědčí o autorčiných publikačních zkušenostech. 
Autorka věnuje pozornost několika klíčovým konceptům. V této souvislosti mohlo být 
oddělení studia jazykového práva a studia právnického jazyka (a problémů příbuzných) ještě 
o něco explicitnější. Jazykové právo coby soubor platných právních norem upravujících užití 
jazyka (jazyků) v určitých institucích, organizacích (státech) či doménách spadá do oblasti 
statusového plánování, zatímco otázky překladu a rozvoje právní terminologie v jednotlivých 
jazycích jsou otázkou plánování korpusového. 
Z hlediska tématické výstavby je práce členěna logicky, současně je však viditelná určitá 
nevyváženost mezi základním zadáním, tj. výzkumem zaměřeným na fungování jazyka 
jakožto překážky volného pohybu na vnitřním trhu, a podrobným rozborem jazykového práva 
kodifikovaného v jednotlivých institucích EU. Přehled relevantních ustanovení v jednotlivých 
jednacích řádech, která se týkají užití jazyka, je v aktualizované podobě sice nesporně cenný, 
avšak právě s ohledem na základní téma poněkud naddimenzovaný. 
Na diplomovou práci mimořádná je však předkládaná práce v oblasti soudních případů a 
jejich sociolingvisticky orientované analýzy. Na tomto místě si autorka zaslouží uznání za 
úsilí, které sběru a třídění dat (4. kapitola) věnovala - jde tu např. o oddělení kauz s akcentem 
na hmotné právo od těch s akcentem na právo procesní, analyticky podobně cenná je v téže 
kapitole diferenciace svobody volného pohybu. 
Při celkově vysoké úrovni práce, kterou lze vidět např. na suverénním zpracování právní 
stránky problému, by se dal očekávat i podobně suverénní přehled v oblasti sociolingvistické. 
Autorka mohla zasadit svůj výzkum do širšího rámce současného evropského jazykového 
plánování, kdyby bývala načrtla např. určitý výhled pro pokračování svého výzkumu. Autorka 
svými odkazy na relevantní literaturu fakticky dokazuje, že výzkumy jazykového law in 
action již existují (a že nejde jen o ojedinělé studie), ale jejich recepce na straně aktérů 
jazykové politiky (tzv. policy makers) např. dosud zkoumána nebyla. Můžeme se tedy ptát, 
jestli a do jaké míry tento expertní jazykově právní diskurs jazykovou politiku nějak dále 
ovlivňuje, jestli aktéry upozorňuje na jazykové problémy (noting), jestli je součástí 

evaluativního diskursu či případně i hledání opatření, jimiž by tito aktéři pomohli některé 
problémy odstranit apod. 
Ve věci aplikace teorie jazykového managementu na sesbíraná data si autorka počíná 

s přehledem. Poněkud více pozornosti mohlo být věnováno pozici rozhodnutí ESD o 
předběžné otázce v jazykovém managementu, jestliže se ukázalo, že jde o klíčový právní 
institut, kterým může evropské právo působit na jazykovou politiku členských zemÍ. Výzkum 
ukazuje, že procesně právně je rozhodnutí o předběžné otázce součástí hledání opatření pro 
řešení problému (adjustment design). Důležitý by byl podrobnější odkaz na to, že toto 



rozhodnutí současně ukazuje mocenskou pozici ESD vůči soudům v členských zemích, které 
toto řízení zahajují (a tím pádem i fenomén fungování moci v diskurzu o konečné podobě 
těchto opatření). Jazykový management se v této fázi nachází již na makrorovině, ale 
mocenská hierarchie institucí vrhá na tuto makrorovinu diferencovanější pohled. 
Jazykově prokázala autorka především vynikající lexikální znalosti odborného právnického 
jazyka. Ze stylistického hlediska lze však narazit např. na některé možná publicisticky 
působící rysy (formulace typu věnovat ještě pár slov něčemu). I v gramatice nebo pravopise 
čtenář místy narazí na některá problematická místa, např. uprostřed na str. 11 rekce 
"angewiesen sein an etw." místo aul, neúplná věta na str. 12 na 5. řádku, na str. 22 
"Europaische Integration" s velkým "E" uprostřed věty, na str. 24 ve druhém odstavci zřejmě 
zbytečně důsledný větný rámec (věta začíná "Es wird von Wu"), na str. 27 na začátku 
druhého odstavce slovosled ve větě hlavní (tj. miissen nicht alle Sprachen in sie gedolmetscht 
werden), na str. 30 uprostřed psaní zpodstatnělých participií velkým písmenem "das oben 
angefuhrte", podobně na str. 39 ve spojení "aus dem oben geschilderten", dále na str. 37 na 
konci prvního odstavce genitiv "des europaischen Recht", na str. 42 na začátku druhého 
odstavce tvar "mehrere" místo mehr (Je mehr Sprachen man spricht, desto mobiler ist man), 
na str. 72 odlučitelnost předpony "vor-" ve větě "d.h. sie antizipieren und vorforrnulieren die 
Losungen moglicher Probleme", na str. 122 gerundivum "einer zu implementierten 
Ma13nahme" apod. 

Při celkovém zhodnocení diplomové práce však pozltIva zřetelně převažují nad 
vyjmenovanými nedostatky. Práci doporučuji bez výhrad k obhajobě, během níž by se autorka 
měla vyjádřit k výše vypočteným námitkám. 
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