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Posudek diplomové práce 
 

Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem z oblasti sociologie jazyka ve Švédsku, které se však 

svým záběrem neomezuje pouze na švédskou situaci. Vztah mezi angličtinou a místními jazyky bývá 

vnímán jako nerovnoprávný a ohrožující i leckde jinde.  

Práce je rozčleněna na teoretická východiska, obsahující nejen přehled o teorii jazykového 

managementu, ale kromě ní též diskusi o klíčových pojmech. Následuje rekonstrukce diskurzu o 

přijetí švédského jazykového zákona a o několika centrálních institucích. V návaznosti na to podává 

autorka informace o postavení angličtiny a švédštiny v doméně vědy a vzdělávání. Prezentaci těchto 

dat uzavírá autorčino zhodnocení situace aparátem zvolené teorie jazykového managementu. 

Teoretický rámec práce je načrtnut standardním způsobem a autorka se v něm orientuje. Sběr dat se 

omezil na dvě interview s relevantními aktéry zvoleného tématu. Jinak autorka prezentuje data 

z dostupných publikací a veřejných dokumentů typu jazykového zákona.  

Myslím, že na tomto místě není nutné dále shrnovat detaily obsahového rázu; spíše se zaměřím na 

několik konkrétních bodů, které poslouží jako podklad pro diskusi při obhajobě.  

1) Kritika pojmu doména by mohla být výstižnější – v čem přesně tento pojem nevyhovuje a 

jaké východisko by se podle autorky nabízelo? 

2) Autorka nepodává ani stručný náčrt strategie pro provedená interview. V některých částech 

těchto interview jsou patrné dosti publicistické rysy, které je vzdalují od např. 

polostrukturovaných interview užívaných pro sběr dat v kvalitativních výzkumech.  

3) Podobně publicisticky – tj. na úkor odborného vědeckého stylu – vyznívají některé pasáže 

autorčina textu (např. na str. 12, první odstavec oddílu 3.6 na str. 34, nahoře na str. 35, str. 

54 apod.).  

4) S předchozím bodem bezprostředně souvisí i to, že čtenář postrádá odkazy na četná tvrzení, 

roztroušená na několika místech práce (tvrzení ze str. 12, str. 27, nahoře na str. 29, 32, 40 či 

jinde). Odkazovací styl navíc není jednotný, přesnější údaje obsahující konkrétní strany jsou 

dosti vzácné a vyskytují se jen u několika málo textů (které autorka zřejmě prostudovala 

pečlivěji než některé jiné). 

5) Ač chybějí propracovanější přechody mezi některými dílčími kapitolami (např. ke kapitole 3 

na str. 27), dosahuje text práce celkem dobré koherence. V některých pasážích autorka 

prezentuje určité poznatky, které však v dalším textu práce už nijak nezužitkovává. Jedná se 

ale především o výklady pojmů (povaha Cooperova jazykového plánování na str. 13, odkaz na 

Jednudda a Das Guptu tamtéž a podobná místa na str. 19), které – kdyby bývaly nebyly 

zmiňovány – by čtenář v zásadě nijak nepostrádal. Pasáž o angličtině jako lingua franca na str. 

25 a 26 není zpracována s odkazy na nejvhodnější literaturu.  

6) Na druhou stranu Cooperovo členění na předměty/dimenze jazykového plánování rozebráno 

ani okomentováno není a za úvahu by býval stál komentář k plánování prestiže u H. 

Haarmanna (1990). V přehledu o švédských tradicích jazykové kultury chybějí některé novější 

odkazy jako např. Hult (2010), který reflektuje situaci v médiích z pozice jazykově 

ekologického přístupu. Ten by bylo možné velmi vhodně do práce integrovat. A je-li na tomto 

místě řeč o jazykové kultuře (elaborace terminologických soustav, korpusové plánování), 



mohla autorka upozornit na teorii jazykové kultury Pražské školy. Vhodné by bylo také 

osvětlit práci na rozvoji švédské terminologie konkrétními příklady (str. 50 a 51). 

7) Elaborace jazyka (Ausbau) sice zmíněna je, avšak odkaz na krátký článek Klosse z roku 1967 

není v kontextu celé práce právě nejvhodnější. Problém elaborace švédštiny a potenciální 

ztrátu domén ve vědě a technologiích mohla autorka nastínit s odkazem na Klosse 1978. 

Schéma na str. 24 není autorčino původní, tematická osa je popsána nepřesně. Autorka 

mohla reflektovat švédskou jazykovou situaci i ve světle jazykového managementu 

chápaného jako nástroj společenské modernizace (srov. Neustupný 2006).  

8) Ekonomická resp. socioekonomická dimenze tématu je pojednána dosti okrajově. Autorka 

v seznamu literatury sice odkazuje na práce F. Grina, obsahově je však nevyužívá.  Vazba na 

socioekonomický management, jímž by se předcházelo vyklízení domén švédštinou, není 

propracována. Podobně nevyužity jsou odkazy na výzkumy H. Haberlanda nebo Phillipsonova 

publikace o jazykovém imperialismu. 

9) Autorka nevyužívá potenciálu pojmů covert a overt policy (str. 68 uprostřed, str. 69 dole).  

10) Z formálního hlediska se autorka dopustila několika překlepů, jejichž množství však nijak 

dramaticky nepřesahuje přijatelnou úroveň. Vyloženě nešikovně působí překlep v názvu 

oddílu 3.2.2. na str. 30. Nestandardní (a v tomto smyslu právě publicistický) je transkript 

interview. Předvedený styl transkriptu v lingvistice neexistuje. Formálně tu jde o dosti 

podstatný nedostatek. Ani seznam literatury není zcela bez vad: U položky Fishman (1979) 

chybí údaj o stranách, článek Jernudda a Neustupného Language planning: For whom? 

nevyšel v roce 1989. Formálně špatný je odkaz na stať Iwara Werlena o doméně v HSK 

Soziolinguistik. 

Autorka nepracuje s literaturou úplně optimálně, fakticky využívá spíše jen několika málo položek.  

Předkládanou práci však při celkovém zhodnocení doporučuji k obhajobě. Jako hodnocení navrhuji 

známku „dobře“ (lepší výsledek snad jen v závislosti na průběhu obhajoby). Do diskuse navrhuji výše 

vypočtené okruhy námitek a otázek. 

V Praze 29. května 2015                                                                                                         Vít Dovalil, Ph.D. 
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