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Posudek diplomové práce 

Předkládaná diplomová práce Z. Brablcové se věnuje problémům mnohojazyčnosti a 

implementace jazykové politiky na případě jedné konkrétní základní školy v Ústí nad Labem. 

Jazykové vzdělávání v EU a způsoby, jimiž lze rozvíjet jazykové kompetence obyvatel EU, 

budou právě v kontextu jazykové diverzity patrně vždy relevantní výzvou; vypovídají o tom mj. 

podpora těchto výzkumů ze strany např. Evropské komise a rostoucí počet publikací s tím 

související. 

 Práce je rozčleněna na teoretickou – převážně ovšem konceptuálně orientovanou – část a 

na kapitoly povahy empirické. U vědomí toho, že provádět kvalitní sociálněvědný výzkum není 

jednoduché, je autorčin vlastní empirický výzkum přece jen poněkud skromný. Teoretický základ 

spočívající v teorii jazykového managementu je pro výzkum vhodný, ač tuto volbu autorka sama 

v práci nijak podrobně nezdůvodňuje. Tato chybějící argumentace jde svým způsobem ruku 

v ruce s diskusí o základních pojmech, jejíž rozvleklost se odráží i v tom, že zabírá víc než 

polovinu rozsahu celé práce. V zásadě se ale jedná o pojmy pro práci relevantní. Co by koherenci 

autorčina textu nepochybně prospělo, by byla větší provázanost s částí empirickou. Čtenář může 

totiž na několika místech snadno nabýt dojmu konceptuální diskuse až téměř samoúčelné a bez 

dalších souvislostí. 

 Jde-li o metodologické základy (kvalitativního) výzkumu a hledání zdrojů v této oblasti, 

patří v současnosti ke standardním dílům páté vydání práce Siegfrieda Lamneka Qualitative 

Sozialforschung (nakl. Beltz, 2010). 

 Jde-li o obsahová tvrzení, lze ve výkladech o evropské jazykové politice např. na str. 19 a 

v závěru (str. 76, předposlední odstavec) narazit na problém dělení pravomocí mezi EU a členské 

státy. Něco jako společná evropská jazyková politika na rozdíl od společné zemědělské, dopravní, 

energetické politiky a některých dalších totiž neexistuje. Na 3. řádku na str. 19 tak autorka uvádí 

přinejmenším nepřesně, že jazykové politiky nejsou záležitostí členských zemí. (Když už na 

přenesené a sdílené pravomoci autorka naráží – které to tedy jsou, zvláště ty zcela přenesené od 

členských zemí na orgány EU)? Pravomoci jsou upravené jak v pramenech práva (law in books), 
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tak je i o nich dále rozhodováno v judikatuře ESD (law in action – kauza Groener vs. Irsko i 

další, z nichž se dovozuje koncept tzv. negativní integrace). Navíc může čtenář namítnout, že 

pojednat o evropské jazykové politice na necelé jedné straně není zcela adekvátní. Pokračování 

na str. 30 bohužel nijak přímo nenavazuje; kromě toho nejsou milníky vývoje, jak by název 

pasáže dal tušit, zase až tak výrazně identifikovány. Výklad o pramenech práva představuje jen 

náčrt a nabízí se otázka, jestli bylo nutné jít touto cestou – takto zeširoka od smluv resp. 

primárního práva, když mezikroky ke konkrétně zkoumané situaci na vybrané škole v Ústí nad 

Labem nejsou ani naznačeny. Z hlediska pramenů práva není navíc třeba zmínka o Evropské 

chartě regionálních či menšinových jazyků na str. 31 dole úplně namístě, protože se jedná o 

mezinárodní smlouvu uzavřenou na půdě Rady Evropy, a nikoli primární či sekundární právo 

EU. V jakých institucích je 23 jazyků vyjmenovaných na str. 37 úředními jazyky (navíc 

rovnoprávnými, jak autorka hned na 1. řádku uvádí)? A jak toto souvisí s jejím empirickým 

výzkumem? 

 Výčet iniciativ a materiálů přijatých na půdě EU je sice celkem podrobný, ale v kontextu 

propojení s teoretickými východisky vyvstává otázka, jakou fázi jazykového managementu 

prováděného různými institucemi EU tyto materiály reprezentují a kam teoreticky patří. Totéž 

platí jako otázka pro legislativu českou (s dalšími v práci zmíněnými materiály). U rámcových 

vzdělávacích programů autorka opomenula jednu velmi důležitou věc, která podlamuje snahy o 

kontinuitu výuky jiných cizích jazyků než angličtiny. Jak je v RVP (a následně třeba v Úředním 

věstníku MŠMT) tento problém návaznosti výuky explicitně upraven? 

Odhlédnuto od faktu, že autorka podává v práci transkript jen jednoho interview (byť 

samozřejmě s relevantním aktérem), je nápadné, jak ve svých otázkách na několika místech 

propojuje fázi povšimnutí a hodnocení takříkajíc za respondenta. Bylo by vhodnější tyto fáze 

oddělovat (tak je to ostatně v teorii myšleno), respondenta nechat okomentovat povšimnutí a až 

poté hodnocení. V úvodu interview mohl být respondent vyzván k vylíčení geneze aktuální 

situace ve škole. Autorka mohla lépe nastínit vlastní obsahovou strategii interview. Snaha o 

formulaci theory-driven questions ve vedení interview je sice patrná, ale to už tak úplně neplatí 

např. pro zužitkování nástrojů F. Grina, jimiž lze posoudit efektivitu jazykové politiky, jak je 

autorka zmiňuje v částech věnovaných diskusi o pojmech. V závěru na str. 78 autorka uvádí, že 

také zkoumala jazykový management v užším smyslu (tj. znalosti němčiny ze strukturního a 

pragmatického hlediska). Kde je o tomto pojednáno?  
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Z jazykového hlediska je práce napsaná srozumitelnou němčinou, ale místy – a to ne 

úplně zřídka – se autorka dopouští neobratných formulací nebo gramatických chyb. Samostatně 

by přitom bylo potřeba upozornit na problémy s psaním čárek v souvětích.  

Pár příkladů gramatických nedostatků (výčet není úplný): na str. 11 dole „aufgrund Aussagen“, 

na str. 32 „Beherrschung mehreren Sprachen“, na str. 33 dole „die Stelle wurde geschafft“ a hned 

za tím „bekleidet diesen Amt“, na str. 36 uprostřed „die Union achtet die Vielfalt“, na str. 40 

uprostřed „die zur Erfüllen des Zieles ausgeübt werden sollten“, tamtéž dole „zwischen 

traditionellen Anbieter“, na str. 65 „aus eigener wirtschaftlichen Tätigkeit“, na str. 69 nahoře „der 

sich mit dem Thema auskennt“, na str. 71 v pozn. 83 spojení „einarbeitet werden“, na str. 72 na 

začátku 2. odstavce infinitiv unterrichten bez „zu“, na str. 78 v hlavní větě „die Schule 

wahrnimmt“ atd. 

Odkazy by formálně měly obsahovat čísla stránek – autorka je většinou uvádí, ne však 

vždy (Baldauf 2008 na str. 14). Někde odkazy chybějí úplně (např. na str. 29 u pořadí druhů 

managementu, na str. 37 u tvrzení na začátku druhého odstavce, na str. 67 v pozn. 77, u tvrzení 

v pozn. 86 na str. 75) atd. V tabulce na str. 55 je dvakrát uveden školní rok 2008/09 s různými 

údaji.  

Několik příkladů ne zcela obratných vyjádření – nahoře na str. 15 má autorka na mysli ani 

ne tak cíle jazykového plánování, jako spíše jeho předmět či dimenze (plánování korpusové a 

statusové). Co má čtenář rozumět pod spojením „staatliche Entscheidungskräfte“ v pozn. pod 

čarou 6 na str. 17? Na str. 18 v 1. odstavci zformulovala autorka souvětí na mnoha řádcích, které 

je téměř nedekódovatelné. Co znamenají tvrzení ze str. 35 „Die sprachliche Zukunft de EU ist 

keinesfalls ein natürlicher Prozess“ nebo „Das Hauptargument der ersten Gruppe ist die 

Behauptung lautet“? Jako neobratné se jeví užití výrazu „Applikation“ na str. 45 nebo 49 (na str. 

45 navíc v nominální frázi „Applikation modernen Unterrichtsmethoden“). Pro Vyšší odbornou 

školu se užívá jako ekvivalent výraz „Fachhochschule“ (pozn. 57 na str. 56). 

 

Při celkovém posouzení lze tedy dospět k závěru, že práce vykazuje nedostatky po obsahové, 

formální i jazykové stránce. Autorka určité úsilí při sběru dat vyvinula (interview + písemné 

dokumenty dostupné na internetu), ale méně již např. při dohledávání a zpracování další literatury 

kromě té, s níž se seznámila v rámci seminární výuky. Práci tedy doporučuji k obhajobě jen 
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s jistými výhradami a s hodnocením „dobře“. Do diskuse navrhuji výše vypočtené obsahové, 

metodologické i jazykové podněty. 

 

V Praze dne 3. ledna 2013                                                                             Vít Dovalil, Ph.D. 

 

 


