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Posudek diplomové práce 

 

Předkládaná diplomová práce spadá do oblasti sociálněvědného výzkumu spisovnosti, který 

překračuje jinak obvyklý strukturní lingvistický rámec. Sociologie spisovného jazyka je odkázaná 

na širší spektrum dat, jejichž sběr resp. dostupnost vůbec tyto výzkumy zpravidla výrazně 

limituje. Již z tohoto úhlu pohledu je záslužné, že autorka se do takovéhoto kvalitativního 

výzkumu pustila a byla ochotna se s potížemi tohoto druhu potýkat. Výzkum byl proveden ve 

školském prostředí, které poptávku po standardu generuje. Může autorka odkázat na zákonný 

podklad pro užití standardu v německé výuce (str. 66)? 

 Práce je členěna tradičním přehledným způsobem. Na úvod s rozdiskutovanými 

výzkumnými otázkami navazuje náčrt teoretických rámců, který slouží jako vodítko pro následný 

sběr dat a jejich vyhodnocení. Po závěru následuje příloha s desítkami stran transkriptů. Myslím, 

že na tomto místě není nutné shrnovat obsah předkládané práce. Spíše se zaměřím na několik 

konkrétních detailů, které by autorka měla při obhajobě vysvětlit. 

Z obsahového hlediska má práce spolehlivý teoretický základ, který se zřetelně odráží ve 

sběru i ve vyhodnocování dat – provázanost je v tomto ohledu evidentní. Autorka si osvojila 

základy teorie jazykového managementu, které se promítají i do jejích úvah o implementaci 

představující poslední fázi procesu managementu (str. 71). Práce nabízí zajímavé podněty pro 

zpřesnění tohoto konceptu, který zřejmě bude dále nutné diferencovat na pozadí implementací 

trvalejšího versus momentálního resp. jednorázového charakteru. To má dopady i na koncept 

normy – který pojmový příznak tu však není splněn, jedná-li se o jednorázové momentální 

implementace (i v závěrech na str. 75)? A jaká je vazba mezi normou a kodifikací, když autorka 

na str. 25 uvádí: „andersherum werden diese sprachlichen Neuheiten erst zu festen Normen, wenn 

sie auch kodifiziert sind“. Platí to takto? 

Na str. 21 autorka uvádí, že proces jazykového managementu je iniciován jazykovými 

problémy v interakcích na mikrorovině. Nemůže příčina problémů ale přicházet i z makroroviny? 

Čím by se dalo tvrzení o sepětí identifikace problému a mikroroviny zpřesnit? 
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Jak je míněno – má-li jít o řešení problému – vymezení spisovné variety odkazem na „das 

Einbeziehen extralinguistischer Parameter“ na str. 15? A v jakém vztahu k této úvaze se nachází 

přístup A. Lameliho (2004), který autorka na str. 15 v posledním odstavci kategorizuje jako 

„idealtypisches Konzept von Standardsprache“? Co zmiňuje jako možný návod pro vymezení 

variet J. Schmidt (2005), když už ho autorka uvádí v seznamu literatury? Jak je možno obhájit 

tvrzení, že „[…] die Bevölkerungsmehrheit ist in ihrer Frequenz relativ unerheblich“ (str. 18), 

jestliže autorka odkazuje na Hundtovu úvahu (2009) o jazykovém suverénovi?  

Jde-li o vyhodnocování dat, postupuje autorka pečlivě a ve velmi úzké (skoro až příliš?) 

vazbě na proces jazykového managementu, který ovšem představuje jen jednu z oblastí touto 

teorií pokrytých. Do vyhodnocování promítá prvek moci (srov. ale pozn. o „einem gleichwertigen 

sprachlichen Verhältnis aller Kommunikationsteilnehmer“ na str. 11 !!), kterou lze z dat 

rekonstruovat. Otázka v tomto kontextu – může se stát spolužák normovou autoritou (str. 51 a str. 

75)?  

 Z jazykového hlediska je práce napsaná bezproblémovou němčinou. Je zřejmé, že autorka 

po této stránce již dost vyzrála a suverénní znalost jazyka zúročuje i v oblasti formulační a 

stylistické. Překlepy se sice vyskytují, ale je jich relativně málo. Tu a tam naráží autorka na 

drobný problém s interpunkcí (psaní čárky před spojkou sondern), nápadný je opakující se 

překlep u slova „mehrer“ (např. na str. 16, v posledním řádku na str. 17). Z morfologického 

hlediska je zajímavé užití pasíva u slovesa entsprechen (zhruba uprostřed str. 15). Je toto sloveso 

schopné tvořit pasívum? Na str. 24 užila autorka na 3. a 4. řádku spojku desto – desto: Zřejmě má 

jít o spojku je – desto, uvozující specifický druh vedlejších vět (Proportionalsätze).  

 Položky Bartsch (1985) a Wright (1979) nejsou v seznamu literatury uvedeny 

standardním způsobem. Nelze tu uplatnit bibliografický odkaz pro seminární potřeby, který 

patrně autorka převzala. V obou případech se jedná o monografii, u níž se stránky neuvádějí. 

Naproti tomu chybí stránkování u položky Nekvapil (2006). 

 Při celkovém zhodnocení práce tak lze dojít k závěru, že autorka je schopna provést 

samostatný výzkum, který ji bezesporu kvalifikuje pro magisterský titul. Je poněkud škoda, že se 

nevyvarovala v tomto srovnání méně problematických nedostatků formálního a pojmového 

charakteru. Práci doporučuji bez výhrad k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně nebo velmi 

dobře v závislosti na jejím průběhu.  

Ve Freiburgu im Breisgau 13. května 2014                                            Vít Dovalil, Ph.D. 


