
Abstrakt 

Práce se věnuje možným interferencím v genderové konceptualizaci neživých objektů 

u bilingvních mluvčích maďarštiny a slovenštiny. Zabývá se podrobně gramatickou kategorií 

rodu (která je v jednom ze zkoumaných jazyků, tedy ve slovenštině, přítomná, a ve druhém 

zkoumaném jazyce, tedy v maďarštině, nikoli). Cílem provedeného experimentu, jehož se 

zúčastnily dvě skupiny mluvčích (již zmíněná skupina bilingvních mluvčích maďarštiny a 

slovenštiny a kontrolní skupina monolingvních maďarských mluvčích), bylo ověřit, zda 

přítomnost gramatického rodu v jednom ze dvou jazyků bilingvní skupiny mluvčích ovlivní 

jejich konceptualizaci rodu neživých objektů. Dále byla snaha zjistit, zda se jak bilingvní 

mluvčí maďarštiny a slovenštiny, tak monolingvní mluvčí maďarštiny shodnou ve svých 

odpovědích v případě některých z neživých objektů a také zda se projeví shody napříč oběma 

zúčastněnými jazykovými skupinami. Druhotným cílem bylo ověřit fenomén, který se objevil 

v odpovědích respondentů v předchozím provedeném výzkumu (Červenková, 2017) ‒ snaha o 

shodu prvního fonému odpovědi s prvním fonémem názvu neživého objektu v maďarštině. 

K účelům experimentu byly použity tři výzkumné metody, konkrétně přiřazování lidských 

atributů neživým předmětům (v jednom dotazníku respondenti přiřazovali objektům mužský, 

resp. ženský hlas, ve druhém potom mužské, resp. ženské osobní vlastní jméno) a přiřazování 

neživých objektů k obrázkům referentů mužského, resp. ženského pohlaví. Probandi se 

experimentu zúčastnili vyplněním online dotazníku, sestávajícího z části zkoumající jejich 

jazykové kompetence a jazykovou historii, a z části testovací. Výsledky experimentu neověřily 

původní předpoklad, tedy vliv přítomnosti gramatického rodu v jednom z jazyků bilingvistů na 

jejich odpovědi. V odpovědích respondentů se však u jednotlivých neživých objektů ukázaly 

určité signifikantní shody. Snaha o shodu prvního fonému odpovědi s prvním fonémem názvu 

objektu v maďarštině se projevila minimálně. V teoretické části práce jsou shrnuty studie jiných 

autorů, které se svým tématem či použitými metodami dotýkají tématu tohoto výzkumu, jsou 

zde stručně vysvětleny základní pojmy, se kterými tato práce operuje (jako je rod nebo 

bilingvismus) a také je zde popsán původní výzkum (Červenková, 2017). Praktická část je 

tvořena detailním popisem provedeného experimentu, jeho účastníků, výzkumných metod, ale 

především jeho výsledků. Ty jsou v závěru práce konfrontovány s původními předpoklady a 

také se zde objevuje úvaha nad nedostatky provedeného experimentu.  

 


