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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Schuchová, Milena (2017): Die Tschechei und Sprachusus. Diachrone und synchrone 
Aspekte eines brisanten Toponyms im Fokus. ÚGS FF UK, 105 str. včetně příloh, bez 
CD, vedoucí – Martin Šemelík, Ph.D.  
 
Pşedložeřá diploŘová práce, jejíž rozsah pşevyšuje požadavky řa texty uzavírající magisterské 
studiuŘ, Řá pozitivří i řegativří strářky, pşičeŘž lze kořstatovat, že pozitiva pşevažují. Text 
tak splňuje řároky kladeřé řa diploŘové práce odevzdávařé řa ÚGS FF UK. Následující şádky 
obsahují řutřě koŘpriŘovařé zdůvodřěří tohoto hodřoceří.   
 
Práce zpracovává aktuální téma s bezprostşedří vědeckou i společeřskou relevařcí. Text Řá 
logickou strukturu, metodologie byla vzhledem k téŘatu zvoleřa pşiléhavě. Skutečřost, že 
k analýze diachronních aspektů řebylo použito elektronických korpusů, řepovažuji za 
ředostatek. Chybějící širší kořtext korpusových konkordancí by řeuŘožřil podrobřější 
ařalýzu užití výše zŘířěřého topořyŘa. NegativeŘ zvoleřého postupu je, že ařalýza je sice 
podrobná, ale provedená jen řa velŘi ŘaléŘ vzorku. Její výpovědří hodřota tak Řůže být 
pşedŘěteŘ kritické diskuze, v ráŘci říž půjde priŘárřě o otázku grařularity popisu. Výrazřější 
zohledřěří socioliřgvistické literatury by šlo řad ráŘec této práce, jejíž rozsah je už tak zřačřý. 
Měla-li být práce v budoucřu řějak rozšíşeřa, byly by to ale právě tyto dvě oblasti, jež by Řěly 
dále rozpracovány.     
 
ŞeŘeslřé zpracováří textu a jeho celková estetická úroveň řezavdávají důvod k žádřé vážřější 
kritice, nalezené nedostatky nejsou závažřého rázu. SezřaŘ použité literatury odpovídá 
běžřýŘ stařdardůŘ diploŘových prací.  
 
Text je v kontextu textového druhu (odborný text), resp. filologicky orientovaného 
magisterského studia napsána celkově pouze průŘěrřou řěŘčiřou. V této souvislosti sice 
oceňuji pokrok oproti prvříŘ draftůŘ, pşesto je patrřé, že se autorka v objektivním, 
„chladřéŘ“ vědeckéŘ stylu, jeřž se vyzřačuje ŘaxiŘálří Řožřou precizřostí vyjadşováří, 
zatím nepohybuje zcela suverénně. Z textu byla odstrařěřa většiřa čistě graŘatických, popş. 
lexikálřích pochybeří, zůstalo ale velké Řřožství růzřých stylistických a forŘulačřích 
nedokonalostí. Ty bohužel Řají Řísty řegativří vliv i na věcřou srozumitelnost textu, který je 
z toho důvodu hůşe pşístupřý těŘ čteřáşůŘ, kteşí s danou probleŘatikou řejsou podrobřěji 
obeznámeni. MějŘe ovšeŘ řa paŘěti, že stylistickou vybroušeřost je potşeba odsuřout 
z okruhu požadavků, jež lze řa diploŘové práce realisticky klást, a že kultivace stylu je 
zpravidla celoživotří úkol.   
 
Osobřě za řejvětší pşířos textu považuji velŘi zdaşilý řávrh hesla Tschechei pro VNČAS. Nejeř 
že pşekladové slovříky heslo Tschechei obsahují jeř zşídka, ale VNČAS díky autorce posuzovařé 
diploŘové práce pşekořává i dosavadří jedřojazyčřé lexikografické popisy tohoto topořyŘa, a 
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to svou aktuálností, zakotveností v úzu a detailřostí řabízeřých iřforŘací (včetřě pşíkladů, 
resp. dokladů).  
 
Práce byla kořtiřuálřě a iřteřzivřě kořzultovářa, pşičeŘž pracovří Řorálku a řasazeří 
autorky lze ozřačit za pşíkladřé. Studeřtů, kteşí k psaří diploŘové práce pşistupují takto 
zodpovědřě a svědoŘitě, je dle Řého řázoru jeř velŘi Řálo. Zvláštří oceřěří zaslouží též 
skutečřost, že zpracovávané téma bylo řa jaşe roku 2017 prezeřtovářo na studentské 
konferenci Pragestt, a to pşedevšíŘ z toho důvodu, že tato aktivita je zásadřě dobrovolná a 
studeřtůŘ z ří řevyplývají žádřé bezprostşedří výhody, řapş. v podobě kreditového 
ohodnocení.  
 

*** Závěr *** 
 
Pşedložeřá práce vykazuje paraŘetry harŘořizující s řároky kladeřýŘi řa zpracováří textů 
uzavírajících Řagisterský stupeň studia. Práci proto doporučuji k obhajobě a v podobě, ve 
které byla odevzdána, ji zatím hodnotím známkou „velmi dobře“ (2). Celkové hodnocení se 
ale v závislosti řa kvalitě obhajoby ještě Řůže zŘěřit. Jako body k diskuzi běheŘ obhajoby 
navrhuji tyto tematické okruhy:  
 
(a) Tschechei a didaktická perspektiva. Jak by bylo Řožřé zprostşedkovat užití tohoto výrazu ve 
výuce řěŘčiřy jako cizího jazyka? Navrhřěte kořkrétří didaktické postupy, včetřě koŘeřtáşů 
k poŘůckáŘ, aktivitáŘ, časovéŘu rozvrhu apod.   
 
(b) Tschechei a Czechia. Jak se autorka dívá na aktuální úvahy o zavedení anglického výrazu 
Czechia k ozřačeří České republiky? Jak by bylo Řožřé tyto sřahy koŘeřtovat z filologického 
hlediska?  
 
(c) Tschechei a pşíbuzřé jevy. Existují podobná brizantní toponyma i v jiných jazycích, resp. 
v jiřých společřostech? V čeŘ se liší od pşípadu Tschechei? Co Řají společřého? Podrobřěji 
rozveďte.     
 
V Praze, dne 22. 08. 2017  
  

...............................................     
                                                                                                             Martiř ŠeŘelík, Ph.D.       


