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Posudek magisterské práce 

 

Předkládaná diplomová práce spadá do oblasti sociolingvistiky ekonomických problémů, která se 

za uplynulých 20 let významně rozvinula. Globální problémy vztahu jazyka a hospodářství, který 

je v této práci konkretizován otázkami týkajícími se mnohojazyčnosti v konkrétní firmě působící 

v oblasti informačních technologií, jistě i nadále budou patřit k nejrelevantnějším výzkumným 

tématům vůbec. Současně platí, že sběr dat, na jejichž základě se výzkumy provádějí, bývá dosti 

složitý – to lze prohlásit o hodnotných sociálněvědných výzkumech vůbec. Je proto namístě hned 

úvodem ocenit snahu a vytrvalost autorky, s níž se do takto nelehkého úkolu pustila. Myslím, že 

není nutné, abych v posudku shrnoval celkový obsah magisterské práce. Spíše se zaměřím 

několik konkrétních problematičtějších bodů, které jsou míněny jako podněty do diskuse při 

obhajobě. 

Práce je členěna do teoretické a empirické části, na niž navazuje rozsáhlá příloha 

skládající se z transkriptů autorčiných mnoho desítek minut dlouhých interview s respondenty 

výzkumu (téměř 100 stran). V tomto ohledu zaslouží uznání např. i to, že autorka prokázala 

kompetenci sbírat a zpracovávat data ve třech jazycích. V členění může poněkud zarážet, proč 

nebyla užitečná diskuse a srovnání s jinými studiemi (6. oddíl na str. 71-73) zařazena před 5. 

oddíl (shrnutí). 

 Z teoretického hlediska vychází práce z teorie jazykového managementu. 

V metodologickém přehledu autorka uvádí dosti široké spektrum relevantních výzkumných 

metod, ale čtenář může leckde postrádat bezprostřední vazbu na výzkumné otázky a jejich využití 

při konkrétní práci s daty (např. Lamnekova tabulka typů interview na str. 24). Volba základních 

konceptů je provedena dobře, ale jejich přehled (jazyková politika, jazykové plánování, jazykový 

management) je seskládán místy dost mechanicky. Čtivosti a koherenci textu by prospěla nějaká 

zřetelnější propojení s daty resp. přímo se závěry. Je-li na str. 10 a 11 odkazováno na definici 

jazykové politiky od F. Grina, pak lze namítnout především to, že Grin zdůrazňuje veřejnou 

povahu jazykové politiky, která je prováděna orgány veřejné správy, a nikoli soukromými 
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subjekty. V tomto ohledu proto není obsahově odkaz úplně adekvátní. (Poznamenat lze na okraj i 

to, že svou definici formuloval anglicky a že autorka v práci zachází s mým překladem do 

němčiny). Z konceptuálního hlediska se lze pozastavit nad nedotažeností výkladů u pojmu 

očekávání (str. 18-21). Zahajují a v dalším průběhu ovlivňují jazykový management všechna 

očekávání nediferencovaně nebo jen některá? (Srov. rozlišování očekávání kognitivních a 

normativních u Niklase Luhmanna 1987: 31-45). 

Předkládaná práce je napsána dobrou němčinou, která prokazuje dosti suverénní znalosti 

tohoto jazyka i ze stylistického hlediska. Rovněž překlepů se vyskytuje pouze málo – svědčí to o 

autorčině pečlivosti. Na několik překlepů či chyb nicméně čtenář narazí – namátkou dole na str. 8 

„Membership Cathegorization Analysis“, kde se ve slově „categorization“ nepíše „h“; dole na str. 

10 „Diese Unter der Sprachenpolitik versteht man“, dole na str. 29 formy „unseres Bewusstsein“ 

nebo problém zvratného zájmena ve větě „viel häufiger kategorisieren wir, ohne sich dessen 

bewusst zu sein“ tamtéž apod.  

 V seznamu literatury lze narazit na ne zcela jednotné užití kurzívy a psaní křestních jmen 

– v některých položkách jsou jména vypsána úplně, v jiných iniciálou, v některých se 

nevyskytuje ani iniciála. Nejednotné je dále užití malých a velkých písmen u křestních jmen. U 

položky Gloy 1975 jsou uvedeny strany, ačkoli se jedná o monografii (zřejmě tu jde o převzetí 

bibliografického záznamu ze seznamu literatury určené pro seminární potřeby). 

Je nesporné, že autorka sesbírala cenná data, ale čtenář může dojít k závěru, že v práci tato 

data nejsou úplně stoprocentně „vytěžena“. Některé interpretace nejsou úplně přesvědčivě 

vyargumentované (např. na str. 61 dole závěr týkající se jazykového managementu odkazem na 

řeč těla). Nelze však přehlížet, že se jedná o práci opřenou o data nesnadno získatelná a 

prokazující autorčinu samostatnost a orientaci v lingvistickém řemesle.  

 

Práci proto doporučuji bez výhrad k obhajobě a jako hodnocení navrhuji známky „velmi dobře“ 

nebo „výborně“ v závislosti na průběhu obhajoby. Do diskuse navrhuji výše zmíněné okruhy 

problémů a námitek.  

 

Ve Freiburgu im Breisgau 7. června 2013                                                  Vít Dovalil, Ph.D. 
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