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Markéta Pokorná: „Šprechtíme“ – Projekt zur Unterstützung der deutschen Sprache und seine 

Rezeption in der Tschechischen Republik. ÚGS FF UK Praha, 2015, 98 stran + přílohy + CD 

Posudek magisterské práce 

Předkládaná magisterská práce se věnuje jednomu z nejrelevantnějších témat v oblasti sociologie 

němčiny v České republice v současnosti. Projekt „Šprechtíme“ představuje pokus o podporu výuky a 

zvýšení znalostí němčiny české populace a z teoretického hlediska spadá do standardních oblastí 

jazykového plánování (acquisition planning resp. language-in-education planning) a organizovaného 

jazykového managementu. Ačkoli je užitečnost výzkumu tedy naprosto nesporná, zpracování tématu 

a konkrétní badatelské výsledky se jeví jako mnohem skromnější. Autorce v zásadě nelze upřít snahu 

o sesbírání relevantních dat. Současně lze ale hned předeslat, že výzkumy v oblasti sociologie jazyka 

jsou pracné, protože sběr dat závisí právě na ochotě subjektů, které by data měly poskytnout, což 

jsou jistě do určité míry faktory, které autorku mohou poněkud omlouvat. Avšak to platí jen částečně. 

Práce je rozvržena standardním a přehledným způsobem na teoretické a empirické kapitoly. Po 

náčrtu teoretického rámce, do něhož je zakomponován výklad centrálních pojmů jazykové politiky a 

jazykového plánování a managementu, následuje popis způsobu získávání dat a prezentace dat 

samotných. Analýza dat je však naneštěstí téměř nulová. Práci uzavírá shrnutí. 

Obsahovým detailům práce není nutno věnovat tolik pozornosti; v posudku se zaměřím spíše na 

konkrétní místa, která by se měla ocitnout v centru pozornosti při přípravě na obhajobu. 

1) Ukazuje se, že centrální problém práce spočívá v neadekvátnosti samotného názvu, protože 

projektu „Šprechtíme“ věnovala autorka sotva čtvrtinu celé práce. Výzkum se měl soustředit 

právě na tuto kampaň na podporu němčiny v Česku, ale autorka přistoupila k tématu příliš 

zeširoka a tím své téma velmi zrelativizovala (trochu přehnaně řečeno mohla práce začínat až 

na str. 56). Kontext situace němčiny v ČR mohl být načrtnut efektivněji a nakonec i aktuálněji, 

tj. např. bez zdlouhavých pasáží o Národním plánu výuky cizích jazyků, který není již léta 

aktuální. Recepce kampaně z titulu práce chybí prakticky úplně. 

2) Neméně centrálním problémem, který celou prací prostupuje, je velmi nízká až chybějící 

koherence teoretické/pojmové a empirické části. Autorka sice podává v nějaké formě výklad 

teoretických rámců a ústředních pojmů, avšak jejich hodnotu ve způsobu sběru, prezentace a 

analýzy dat zužitkovává jen minimálně. Jak by bylo možné konkrétně promítnout např. 

Grinův výklad konceptu jazykové politiky právě do sběru, prezentace a analýzy dat? Jak 

vykládá pojem jazykové politiky Spolsky (2004), když už autorka na jeho práci v seznamu 

literatury odkazuje? A v čem je podle názoru autorky jazykový management pro výzkum 

takovéto kampaně výhodnější než oba výše zmíněné pojmy? Existují mezi těmito pojmy 

nějaké plodné souvislosti? 

3) Jako zcela zbytečné vycházejí obecné metodologické výklady ke kvalitativnímu a 

kvantitativnímu výzkumu. Jejich znalost – ale hlavně opět aplikace při výzkumu – se 

samozřejmě předpokládají. Čtvrtá kapitola tak významně přispívá k nežádoucímu rozředění 

základního tématu a oslabuje koherenci práce.  

4) Z hlediska tématu práce mohla autorka při výkladu konceptu jazykového plánování 

obsáhnout i čtvrtou existující dimenzi těchto procesů, tj. plánování prestiže (prestige 

planning, srov. Haarmann 1990, viz autorčiny úvahy v posledním odstavci na str. 14). Nízká 

prestiž němčiny v Česku představuje vedle osvojování (a s tím spojené didaktiky výuky) 

tohoto jazyka nepochybně také – alespoň pro některé aktéry – významný problém. Bylo by 

možné ukázat na zkoumané kampani rysy plánování prestiže němčiny? 
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5) Svou strategii sběru dat autorka nikde ani nevysvětluje, ani nijak podrobněji nekomentuje. 

Tento nedostatek se týká zvláště dotazníku, k němuž autorka neprostudovala žádnou 

literaturu. Mohla by autorka alespoň zpětně zrekonstruovat, z jaké strategie při sestavování 

dotazníku tedy vycházela? Autorka celkem nekriticky pokládá deklarované výpovědi 

z dotazníků za jinak bezproblémové (tvrzení o důležitosti němčiny na str. 50, nevhodnost 

dotazníku se dále ukazuje u tvrzení dole na str. 51). Tomu by se bývalo dalo částečně předejít 

pilotní studií, při níž si autorka mohla nanečisto vyzkoušet, jaká data dokáže sesbírat a hlavně 

jak (případně jestli) je v dalších krocích bude umět interpretovat. V interpretaci tabulek 

autorka nerozlišuje mezi procenty a procentními body (srov. dole na str. 47). 

6) Proces jazykového managementu v interview s paní Lewark prosvítá zřetelněji, ale místy 

autorka kladla otázky až příliš mechanicky a nezohledňovala informace již vyřčené; úrovně 

managementu systematicky pokryté nejsou. Toto interview navíc těžko pokládat za narativní 

(poslední odstavec na str. 35) – zde autorka výzkumný potenciál této metody nevyužila, 

ačkoli o ní teoretický výklad podává. Autorka se určitě měla doptat podrobněji na očekávání 

tvůrců „Šprechtíme“, zcela jistě také na ekonomickou stránku (nenechat se odbýt rychlou, ale 

neurčitou a vágní odpovědí), na rozhodovací procesy při optimalizaci pokračování (tzn. 

nepochybně nové cykly organizovaného managementu logicky odvozované od očekávání) 

atd. Tím by autorka dosáhla větší sevřenosti svého výzkumu a prokázala dovednosti v aplikaci 

poznatků z teorie při sběru a následné interpretaci dat.  

7) Úplně chybí problematizování jazykových ideologií, které představují bázi pro stereotypy jako 

např. němčina je tvrdá, nezní hezky apod. Autorka se dále nijak nedoptávala na tvrzení paní 

Lewark o tom, že příčinou neoblíbenosti němčiny v Česku je didaktika výuky. To při nejlepší 

vůli pokrývá jen (menší?) část problému. Zcela stranou zájmu autorky zůstaly otázky, do jaké 

míry se tvůrci projektu zabývali vztahem poptávky a nabídky znalostí němčiny v ČR. 

Strategicky chybná je otázka autorky prezentovaná v příkladu 4 na str. 60, kde za 

respondentku předjímá odpověď. 

8) Jak by bylo možné interpretovat dosavadní průběh kampaně „Šprechtíme“ aparátem teorie 

jazykového managementu důsledněji? Pro koho ne/představuje postavení němčiny v ČR 

problém (srov. četná pasíva v autorčině textu, např. poslední odstavec na str. 25 a na str. 

27)? V čem konkrétně se projevuje brzdění procesu organizovaného managementu, pokud 

by se autorka zaměřila na fázi povšimnutí? Jak se tato diferenciace odráží v jednání těch 

kterých aktérů? Nerozhodují někteří aktéři z makroroviny takříkajíc za individuální uživatele 

jazyka a negeneruje tento fakt právě zcela konkrétní problémy či důsledky? Opravdu není 

možné vypozorovat žádný z parciálních cyklů mezi makro- a mikrorovinou této kampaně 

s určitými vysvětleními? V jakém dokumentu MŠMT lze nesporně vysledovat typickou 

mocenskou vertikálu odrážející rozhodování typu top-down?  

9) Seznam literatury obsahuje položky, které obsahově autorka vůbec nevyužila (Spolsky 2004, 

Nekvapil/Sherman 2009, Rubin/Jernudd 1971, Tollefson 1991, ale i jiné). Nepopírám, že 

tematicky tato literatura pro výzkum kampaně „Šprechtíme“ relevantní je, ale může tím 

pádem při obhajobě autorka konkrétně doložit, čím a jak? Kromě toho řada položek není 

z technického hlediska ztvárněna standardním způsobem – u statí ze sborníků a článků 

z časopisů chybějí strany, u položky Nekvapil 2010 je např. nadbytečně uvedeno místo vydání 

časopisu Slovo a slovesnost. Tento fakt je bohužel zvlášť negativní, protože dokládá, že si 

autorka ani na konci magisterského studia neosvojila jedno ze základních řemesel odborné 

práce. O nedostatečných návycích ve způsobech odborné práce svědčí např. i chybějící údaje 

o zdrojích dat u diagramů.  

10) Ne zcela optimální je také práce s odkazy přímo v textu, protože určité pasáže odkazy 

doloženy nejsou (druhá polovina strany 10, většina tvrzení na str. 26). Nevhodné jsou též 
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křížové odkazy (odkazování na Haugena Nekvapilovým textem např. na str. 11). Nešikovně 

působí odkazy autorky v posledních dvou odstavcích na str. 11 na Coopera (1989) a 

Rubinovou/Jernudda (1971). Nezvykle vypadají citáty, které autorka do svého textu ani nijak 

neintegrovala (např. poslední odstavec na str. 17, rozsáhlý odstavec v horní polovině str. 19). 

Zcela chybí odkaz na Vandermeerenovou z pozn. pod čarou 94 na str. 69. 

11) Kriticky nutno hodnotit dále také nepečlivé psaní jmen některých autorů, s jejichž literaturou 

autorka pracovala: Ve jméně Jiřího V. Neustupného se nepíše „ú“ (dvakrát na str. 11, ale i 

jinde), ve jméně Kateřiny Šichové se nepíše „í“ (např. na str. 68).  

12) Naprostá většina dat k již tak marginalizované kampani „Šprechtíme“ pochází z webové 

stránky Goethova institutu v Praze. Autorka bohužel nepokryla recepci této kampaně (srov. 

název práce!); pouze popisuje (tzn. ani neanalyzuje) podobu této kampaně a vývoj v čase. 

Recepcí měla resp. mohla být práce inovativní a přínosná (drobný náznak jako čestná výjimka 

uprostřed na str. 78). Autorka mohla sama navštívit aspoň jednu z akcí této kampaně a část 

dat sesbírat např. z pozice zúčastněné pozorovatelky. 

13) Alespoň z jazykového hlediska je však práce napsána němčinou na celkem slušné úrovni. 

Systematičtější problémy se však vyskytují při psaní čárek, místy se autorka potýká 

s problémem v užívání zájmen deren a derer (str. 14 v posledním odstavci, nahoře na str. 26) 

nebo formulačními vadami (spíše drobnějšími). 

Při celkovém zhodnocení předkládané práce a poměřování nároky kladenými na magisterské práce 

tak může vzniknout poněkud rozpačitý dojem. Autorka se sice rozhodla pro relevantní téma, avšak 

jeho zpracování se nakonec spíše nepovedlo. Nabízí se otázka, které z přednesených nedostatků lze 

při napsaném textu odevzdané práce vůbec obhájit a případně jakým způsobem. Práci tak doporučuji 

k obhajobě pouze s výhradami; finální výsledek bude záviset na průběhu obhajoby. 

 

V Praze dne 12. srpna 2015                                                                                      Vít Dovalil, Ph.D. 
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