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Posudek diplomové práce Lucie Vávrové Zur Stellung des Deutschen als 

Wissenschaftssprache (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav 

germánských studií, 2013) 

 

Lucie Vávrová se ve své diplomové práci zabývá postavením němčiny ve vědecké 

komunikaci. Zajímá ji, jak silná je pozice němčiny jakožto jazyka vědy, a to jak v globálním 

měřítku, tak specificky v českém a německém prostředí. Autorka se rozhodla prozkoumat 

publikační jazyky ve vědeckých časopisech vydávaných v Česku a v Německu a pro srovnání 

zjišťovala, jaká situace panuje v časopisech vydávaných i jinde ve světě. Průzkum 

publikačních jazyků ve vědeckých časopisech doplnila stejně koncipovanou sondou do 

konferenčních sborníků. Pro české prostředí svůj výzkum obohatila o dimenzi průpravy 

budoucích vědeckých pracovníků: zkoumala přítomnost němčiny na českých univerzitách; 

zde se nechala vést myšlenkou, že to je jeden z faktorů, který ovlivňuje postavení němčiny 

jako jazyka vědy u nás. 

Práce je smysluplně rozvržena na průzkum oblasti přírodních věd a oblasti sociálních a 

humanitních věd. Autorka postupovala ve dvou krocích: (a) zjišťovala, v jakých jazycích lze 

v daném časopise podle oficiálního stanoviska redakce publikovat; (b) v případě, že byla 

deklarována možnost publikovat v němčině, zjišťovala skutečný stav, tj. v jakých jazycích 

byly články v těchto časopisech v posledních letech nebo v delším časovém úseku 

publikovány. Výsledky pak zpracovala do tabulek a grafů. 

Diplomová práce Lucie Vávrové má povahu prvního zmapování situace. K nesporným 

kladům patří množství zpracovaných empirických dat. Jejich interpretace a vztažení 

k teoretickému rámci by však mohly být důkladnější. Teoretický úvod v kap. 2 působí značně 

fragmentárně. Na druhou stranu je valná část textu v kap. 5, nazvané Diskussion und 

Schlussfolgerungen, de facto doplněním úvodního teoretického přehledu. 

Pro obhajobu navrhuji několik otázek (z oblasti teoretické, metodologické a 

analytické): (1) Autorka cituje na s. 10 Jernuddovu a Das Guptovu definici jazykového 

plánování, podle níž je jazykové plánování „ekonomickou a politickou aktivitou“. Jak lze 

tento pohled uplatnit v daném výzkumu? (2) Autorka analyzuje oficiální vyjádření redakcí o 

publikačních jazycích. U prostého výčtů jazyků hovoří o rovnocenném postavení uvedených 

jazyků. Nehraje tu přesto nějakou roli pořadí, v kterém jsou jazyky uvedeny, příp. jazyk, 

v kterém je instrukce zapsána? (3) Je vhodné uvádět procentuální proporce i u malých 

souborů (třeba s počtem jednotek 2–4 jako v grafech 4.6,  4.8, 4.9)? (4) Na grafech uvedených 

na s. 40 pod číslem 4.11 je nápadné, že k radikální proměně v používání němčiny a angličtiny 
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došlo ve všech časopisech zhruba ve stejné době. Lze tento výsledek nějak interpretovat? (5) 

Na s. 48 autorka tvrdí, že jediným jazykem, který si v mezinárodních databázích od 60. let 

polepšil, je čínština. Tab. 4.12 však dokládá, že se zlepšila i situace němčiny, španělštiny, 

češtiny a přechodně i ruštiny. Pokud bychom vzali v úvahu kromě procentuálních hodnot také 

hodnoty absolutní, mohli bychom o zlepšení situace hovořit i u jiných jazyků. Byl by takový 

interpretační postup oprávněný? Vypovídají o něčem i absolutní hodnoty? (6) Proč není v tab. 

4.3 A zpracována slovenština? Je uvedena mezi oficiálními publikačními jazyky časopisu.  

Práce je napsána kultivovaným jazykem. Překlepy a formální nedostatky nejsou příliš 

časté. Přesto si dovolím na některé z nich upozornit: 

 tabulky by měly mít nadpisy, nikoliv popisky dole (taková je alespoň typografická 

norma, která ctí fakt, že tabulka je ve své podstatě zredukovaný text; u obrázků jsou 

popisky dole v souladu s normou); 

 údaje v seznamu literatury by se měly formálně sjednotit; 

 s. 24: v textu je rozpor mezi údajem o celkovém počtu analyzovaných českých 

recenzovaných časopisů bez IF (v textu se uvádí 255, v tabulce níže je uvedeno 254); 

 s. 25: v textu se chybně odkazuje na tabulku, místo „in der Tabelle 3.5.“ má být „in 

der Tabelle 4.5.“; 

 s. 56: tabulka je chybně označena, místo 3.14 má být 4.14; 

 s. 59 a 61: u grafů 4.24 a 4.25 by se mělo mluvit spíše o akceptovatelných/možných 

jazycích než prostě o jazycích; 

Práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení „velmi dobře“. 

 

 

Mgr. Petr Kaderka, Ph.D. 
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