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Vávrová, Lucie: Zur Stellung des Deutschen als Wissenschaftssprache. Ústav germánských 

studií FF UK Praha, 2013, 109 stran + přílohy, bez CD 

 

Posudek diplomové práce 

 

Diplomová práce L. Vávrové se věnuje z badatelského hlediska velice zajímavému a 

relevantnímu sociolingvistickému tématu z oblasti jazykového plánování a jazykové politiky 

v doméně věd přírodních, sociálních i humanitních. Zaměřuje se primárně na status němčiny jako 

jazyka věd v Česku a v německojazyčných zemích (SRN, Rakousko a Švýcarsko), ale vhodným 

způsobem jej zasazuje do kontextů užívání dalších jazyků i v mnohem širším měřítku než jen v 

německojazyčných zemích v Evropě. 

 Práce je vystavěna přehledně a systematicky. Na úvod a poměrně stručný teoretický 

rámec navazuje empirická část, po níž následují závěry a shrnutí. O vyzrálosti vypovídá i náčrt 

výhledu pro pokračování výzkumu, v němž autorka uvažuje o možnostech jeho doplnění. 

 Na předkládané práci je na první pohled patrné mimořádné bohatství empirických dat. 

V tomto ohledu jde o dílo opravdu pozoruhodné a překračující rámec nejen diplomových prací. 

Nasazení autorky, její pečlivost a úsilí, s nímž bylo nutno ke sběru a třídění dat přistupovat, je 

nutné ocenit v několika směrech. Data byla sbírána samostatně a tříděna promyšleně podle 

relevantních kritérií, kterým nebyl zdaleka jen úřední jazyk státu, v němž je ten který časopis 

vydáván. Vhodně je zohledněna role impaktového faktoru a fenomén rozcházející se praxe v užití 

jazyků v publikovaných článcích na straně jedné a jazyků nabízených v pokynech pro 

přispěvatele ze strany redakcí časopisů na straně druhé. 

 Obsahově nejméně propracovanou část ale představuje teoretický rámec. Tato pasáž je 

poměrně skoupá a dosti výrazně kontrastuje právě s velkým množstvím dat prezentovaným a 

zpracovaným v empirické části. Podrobnější diskuse o rámcích typu jazykového plánování, 

jazykového managementu nebo o centrálním konceptu jazykové domény by velmi 

pravděpodobně vedla i k ještě lepší identifikaci vodítek pro formulaci závěrů. 

Uznání však zaslouží i pečlivé grafické zpracování výsledků, které by u vědomí velkých 

sum dat mohlo vést k jednotvárnosti. Autorka je bezesporu zběhlá v tvorbě grafů různých typů. 

 Z jazykového hlediska je práce napsána slušnou němčinou. Množství překlepů rozhodně 

nepřesahuje únosnou mez. Na textu, který by kvůli povaze dat resp. výsledků, mohl svádět 
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k jednotvárným a hlavně opakujícím se formulacím (komentáře ke statisticky podaným 

syntézám), je však patrná snaha autorky o stylistickou pestrost. Tuto snahu bych chtěl rovněž 

ocenit, neboť se jednalo o problém, s nímž se autorka vyrovnala se ctí. Pár jazykových drobností 

přesto za komentář stojí: na str. 13 v dolní polovině výraz „ausgerechnet“ místo zjevného 

„berechnet“, na str. 15 v bodě 4) substantivum „Abstract“ jako maskulinum místo neutra, str. 23 

v prvním odstavci nahoře (místy i jinde – např. na str. 95) užití zájmena „mehrere“ místo „mehr“, 

na str. 23 v první větě oddílu 4.1.1. „34 naturwissenschaftlichen Zeitschriften“ v nominativu, na 

str. 25 v grafu 4.1 překlep „Polisch“ místo „Polnisch“, na str. 104 dole spojení „Im Anschluss 

darauf“ místo „daran“ apod.  

Pro obhajobu navrhuji diskusi o teoretickém rámci jazykového plánování nejen  

statusového a akvizičního, ale i o jejich sepětí s plánováním korpusovým. Nabízí se také teorie 

jazykového managementu, která by se jevila jako zvlášť relevantní pro výzkum rozhodovacích 

procesů o volbě publikačních jazyků v redakcích konkrétních časopisů. 

 

Předkládanou diplomovou práci, která představuje původní výzkum s mimořádnou informační 

hodnotou, proto bez výhrad doporučuji k obhajobě. Jako hodnocení navrhuji známku „výborně“ 

nebo „velmi dobře“ (v závislosti na průběhu obhajoby). Rozhodně dále navrhuji vybrat nějaký 

vhodný koherentní celek a ten s propracovanějším teoretickým rámcem opublikovat. 

 

Ve Freiburgu im Breisgau 16. května 2013                                                     Vít Dovalil, Ph.D. 


