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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.  

  



 

 

Abstract 

This work deals with possible interferences in gender conceptualization of inanimate objects 

in bilingual speakers of Hungarian and Slovakian language. It closely pursues the grammatical 

category of gender (which is present in one of the examined languages, in Slovakian, and absent 

in the other one ‒ Hungarian). The aim of the performed experiment, in which two groups of 

speakers participated (one was the previously mentioned group of bilingual speakers of 

Hungarian and Slovakian, and the second one was a control group of Hungarian monolingual 

speakers) was to verify if the presence of grammatical gender in one of the two languages, 

spoken by the bilingual group of speakers, will affect their conceptualization of gender of the 

inanimate referents. Another aspiration was to find out if bilingual speakers, as well as the 

monolingual speakers of Hungarian had accordant responses to some of the inanimate objects, 

and also if there was a congruence in the responses between the two participating groups of 

speakers. A secondary aim of this experiment was to examine a phenomenon, which appeared 

in the previous conducted research (Červenková, 2017), which was the effort of the respondents 

to make the first phoneme of their response identical with the first phoneme of the name of 

particular object in Hungarian. For the purpose of this experiment, three research methods were 

used; a method of assigning human attributes to the inanimate objects (in one of the 

questionnaire the respondents were asked to assign male or female voice to the inanimate 

objects, in the second questionnaire the respondents were asked to assign male or female proper 

name to the inanimate objects) and a method of assigning inanimate objects to the pictures of 

referents of male or female gender. The respondents participated in the experiment by filling an 

online questionnaire, which consisted of the part examining their language competency and 

their language history, and of the test part. The results of the experiment did not confirm the 

original premise, precisely the effect of the presence of grammatical gender in one of the two 

languages of the bilingual group on their responses. The effort to match the first phoneme of 

the response with the first phoneme of the name of the objects in Hungarian manifested 

minimally. In the theoretical part of this work a resume of studies of other authors, which are 

connected to this study by their topic or used methods, is also included, as well as a brief 

explanation of basic terms, with which this work operates (such as gender, or bilingualism); 

also, the previous research is described (Červenková, 2017). The practical part of this work 

consists of elaborated description of the performed experiment, its participants, used research 

methods, and especially its results. The results are confronted with the previous premises in the 

conclusion of this work; also, a consideration of the possible flaws of the conducted experiment 

is present there.  
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1. Úvod 

Tato práce se zabývá interferencemi v genderové konceptualizaci neživých referentů 

u bilingvních mluvčích maďarštiny a slovenštiny a souvisejícími tématy. 

Cílem práce je pomocí experimentu využívajícího tři výzkumné metody (metoda 

přiřazování hlasů neživým objektům, metoda přiřazování osobních vlastních jmen neživým 

objektům, metoda přiřazování neživých objektů k obrázkům genderově rozlišených postav) 

ověřit možné interference v genderové konceptualizaci bilingvistů. Jako skupina bilingvistů 

byli vybráni rodilí mluvčí maďarštiny a slovenštiny (a to pouze takoví, kteří v raném 

či pozdějším dětství nenabývali žádný další jazyk, ve kterém je přítomen gramatický rod). 

Jedná se tedy o bilingvní mluvčí disponující znalostí jazyka bez gramatického rodu 

(maďarština) a jazyka s gramatickým rodem (slovenština). Práce zjišťuje, zda přítomnost 

gramatického rodu ve slovenštině ovlivní genderovou konceptualizaci neživých objektů 

u bilingvních mluvčích maďarštiny a slovenštiny a tím pádem i jejich odpovědi; základním 

předpokladem je, že rody jejich jednotlivých odpovědí se budou shodovat s rodem substantiv 

označujících jednotlivé objekty ve slovenštině. Zároveň bude také přihlíženo k odpovědím 

probandů v jazykovém dotazníku, který je součástí každého výzkumného dotazníku a který 

se týká jazykových znalostí a historie nabývání jazyků; bude porovnávána míra znalosti jazyka 

s gramatickým rodem (slovenštiny) jednotlivých probandů ve vztahu k počtu odpovědí, které 

se budou v rodě shodovat s rodem substantiv označujících jednotlivé objekty ve slovenštině. 

Jako kontrolní skupina účastníků potom bude sloužit skupina monolingvních maďarských 

rodilých mluvčích, kteří v průběhu raného či pozdějšího dětství žádný další jazyk s rodem 

nenabývali; jejich odpovědi budou s odpověďmi bilingvistů porovnávány. Práce tak zčásti 

navazuje na předchozí provedený výzkum (Červenková, 2017), kdy byli monolingvní maďarští 

rodilí mluvčí srovnáváni s monolingvními rodilými mluvčími češtiny, zaměřuje se však 

tentokrát na bilingvní mluvčí maďarštiny a slovenštiny a je doplněna o další výzkumnou 

metodu (metoda přiřazování neživých objektů k obrázkům genderově rozlišených postav). 

Práce je členěna následujícím způsobem. V teoretické části práce se nejprve věnuji 

uvedení do celkového tématu práce, popisu její cílů a témat, kterými se bude zabývat 

(kapitola 1). V další kapitole se budu věnovat krátkému shrnutí gramatické kategorie rodu, 

a to jak obecnému vymezení této mluvnické kategorie, přirozenému a gramatickému rodu 

(oddíl 2.1), tak i systémům přiřazování rodu (oddíl 2.1.1), metaforickému rodu (oddíl 2.2), 

rodové zatíženosti (oddíl 2.3), ale také existenci, resp. absenci gramatické kategorie rodu 

v obou jazycích výzkumu, tedy ve slovenštině a maďarštině (oddíly 2.4 a 2.5). Dále krátce 
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zmíním jev zvaný bilingvismus a pokusím se především upřesnit jeho význam pro mou práci 

(kapitola 3). Uvedu také stručný souhrn informací o situaci maďarsko-slovenského bilingvismu 

(oddíl 3.2).  

Větší měrou se potom budu věnovat shrnutí vybraných studií a experimentů, které 

se týkají kategorie gramatického rodu, a tedy i mé vlastní práce (kapitola 4). Jednotlivé 

podkapitoly v této části práce budu členit především podle použité metody výzkumu a vyberu 

takové práce, které s mým vlastním výzkumem nějakým způsobem (povětšinou právě použitím 

stejné či podobné metody nebo tématu) souvisí (oddíly 4.1, 4.2, 4.3, 4.4). Budu se tedy věnovat 

především výzkumům používajícím metodu přiřazování lidských atributů neživým referentům 

(oddíl 4.1), metodu přiřazování neživých objektů obrázkům referentů mužského, respektive 

ženského pohlaví (oddíl 4.2), metodu klasifikace objektů přírodního původu a objektů uměle 

vytvořených do mužských, respektive ženských kategorií (oddíl 4.3), ale také výzkumům 

věnujícím se tématu generického maskulina (oddíl 4.4), které však s touto prací souvisejí pouze 

okrajově. Shrnu také svůj předchozí vlastní výzkum, jehož pokračováním je tato práce (oddíl 

4.1.1).  

V praktické části této práce se budu věnovat svému vlastnímu výzkumu (kapitola 5). 

Nejprve podrobně popíšu jeho výzkumné otázky (oddíl 5.1), design a metody (oddíl 5.2), potom 

se budu věnovat jeho vyhodnocení. Nejdříve popíšu jazykový test (oddíl 5.2.1) a upřesním, 

podle jakého klíče jsem se při jeho hodnocení řídila; na jeho základě poté vypočtu index 

jazykových kompetencí účastníků (oddíl 5.3.1). Popíšu také účastníky výzkumu (oddíl 5.3). 

Potom se již budu věnovat výsledkům vlastního výzkumu (oddíl 5.4) a jejich konfrontaci 

s původními předpoklady, a to jak na základě jednotlivých metod a skupin mluvčích, tak napříč 

všemi třemi výzkumnými metodami a dvěma skupinami mluvčích. Výsledky potom porovnám 

s výzkumem předchozím (oddíl 5.5), stejně jako s dalšími experimenty jiných autorů (oddíl 

5.6). Na závěr budu diskutovat výsledky výzkumu, jeho možné nedostatky a nové poznatky 

(oddíl 5.7). V závěru potom již jen krátce shrnu nové poznatky a celou práci (kapitola 6). 
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2. Rod 

V této kapitole se pokusím stručně a obecně definovat kategorii rodu. Zmíním se o jeho 

obecném dělení, budu se věnovat přirozenému a gramatickému rodu (oddíl 2.1) a dále také 

zmíním systémy přiřazování rodu (oddíl 2.1.1), a to především na základě práce Corbetta 

(1991). Tato fakta dále doplním informacemi z disertační práce Landora (2013), který 

se věnoval ve svém výzkumu maďarskému jazyku. Dále se budu stručně věnovat fenoménu, 

známému jako metaforický rod (oddíl 2.2), a také rodové zatíženosti jazyků (oddíl 2.3). Dále 

stručně popíšu existenci, resp. absenci rodu v obou jazycích výzkumu (ve slovenštině 

a v maďarštině) (oddíl 2.4).  

 

2.1  Obecná definice, přirozený a gramatický rod 

Stručnou, avšak trefnou definici základního dělení rodu představuje práce autora Landor 

(2013). Jeho výzkum staví na pěti jazycích – němčině, španělštině, hebrejštině, angličtině 

a maďarštině. Na těchto jazycích autor ukazuje tři možné rozdílné druhy 1  gramatického 

systému rodu v jazyce (Landor, 2013: 2-3). První tři jmenované jazyky – němčina, španělština 

a hebrejština – mají plně rozvinutý systém gramatického rodu. Další z jazyků – angličtina – má 

pouze zbytky systému gramatického rodu, a to v pronominálním systému. Poslední z jazyků – 

maďarština – nemá vůbec žádný systém gramatického rodu. 

Landor (2013: 29) dále píše o tzv. přirozeném rodu, který rozděluje entity podle jejich 

reálného pohlaví, tedy na nelingvistickém základě; dělí je na mužský, ženský a střední rod podle 

jejich biologického pohlaví (nebo případné sexuální nezralosti u neuter, jak tento fenomén 

definuje Osolsobě (2017)). Podle Landora v případě přirozeného rodu dochází k propojení mezi 

kategoriemi gramatického rodu a biologickým pohlavím – přirozený rod také někdy označován 

jako tzv. referenční rod.  

Landor (2013: 29) mluví také o tom, že někteří lingvisté (např. Sera et al., 2002), 

nazývaní autorem jako analogisté (neboli příznivci analogického vztahu mezi přirozeným 

a gramatickým rodem) mezi přirozeným a gramatickým rodem vidí určitou souvislost. Další 

skupinu vyděluje jako arbitraristy (tedy příznivce arbitrárního vztahu mezi přirozeným 

a gramatickým rodem), kteří možnou souvislost mezi přirozeným a gramatickým rodem 

neuznávají.  Ve své práci se k tomuto tématu vyjadřuje následovně:  

  

                                                 
1 V případě jazyka bez rodu (například maďarštiny) jistě nelze hovořit o „druhu“ gramatického systému rodu v jazyce, autor 

však tento jazyk do své práce záměrně zvolil jako ukázku kontrastu; v maďarštině jde tedy o kompletní absenci této 

gramatické kategorie. 
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While proponents of the analogist view suggest a relationship between grammatical gender categories 

and natural gender, advocates of the arbitrarist view argue that the connection between lexical and 

grammatical forms and their referents is purely conventional and arbitrary. (Landor, 2013: 30) 

 

Jak dále autor vysvětluje (Landor, 2013: 31), v současné lingvistice je gramatický rod 

nejčastěji popisován jako systém klasifikace jmen a jménům podobných slov, který 

je reflektován v syntaktické shodě slov. Uvádí zde známou větu, kterou citovali i další autoři, 

jako je například Curzan (2003: 13), ale také Corbett (1991: 1), a která pochází od Hocketta 

(1958: 231). Její původní znění je následující: 

Genders are classes of nouns reflected in the behavior of associated words. (Hockett, 1958: 231). 

 

Hlavní kritérium gramatického rodu je tedy shoda či systematická a předvídatelná 

kovariace mezi sémantickou hodnotou mužského, resp. ženského rodu jména nebo jménu 

podobného slova a formální vlastnosti dalšího slova, například členu (Curzan, 2003: 13, také 

Landor, 2013: 31). Jako příklad potom Landor (2013: 31) uvádí německé slovo der Löffel 

‚lžička‘, kdy je mužský rod tohoto slova reflektován v maskulinním tvaru určitého členu. Podle 

autora (Landor, 2013: 31-32) je gramatický rod nepodstatným rysem jazyka – to autor dokládá 

tím, že některé jazyky ho zcela postrádají (například maďarština, finština nebo estonština), 

některé jazyky potom určité znaky gramatického rodu v průběhu času poztrácely a ponechaly 

si jich pouze minimální množství (například angličtina a její gramatický rod na zájmenu). 

 

2.1.1  Systémy přiřazování rodu 

Jak píše Corbett (1991: 1), rod je podle něj velmi složitou, až záhadnou gramatickou kategorií, 

a to především pro variabilitu jeho důležitosti v jazycích světa; v některých jazycích hraje 

důležitou roli a v jiných zase zcela absentuje. Základní otázku, kterou si dle jeho slov kladou 

lingvisté je to, jakým způsobem jsou substantiva řazena do jednotlivých rodů v jazycích. Autor 

(Corbett, 1991: 7-69) popisuje rozdíly mezi jednotlivými systémy přiřazování rodu, tedy 

kategorizaci rodových systémů v jazycích světa a na jejich základě jazyky dělí. Stručně nyní 

shrnu typy těchto systémů.  

Autor se v první řadě zabývá otázkou, zda si rodilí mluvčí rodového jazyka pamatují 

gramatický rod každého ze slov, které mají ve své slovní zásobě (Corbett, 1991: 7). Autor toto 

hodnotí jako velmi nepravděpodobné, protože rodilí mluvčí v kategorii rodu téměř nechybují – 

kdyby si měli gramatický rod každého ze slov pamatovat, jistě by dělali více chyb. Jako hlavní 



11 

 

důkaz svého tvrzení však autor uvádí přejímky; pokud jazyk s rodem přijme slovo z jazyka 

jiného, přiřadí mu gramatický rod. To samé platí i v případě neologismů. Dle autora jsou tyto 

jevy důkazem existence jistého mechanismu, používaného při přiřazování gramatického rodu.  

Tímto uvádí autor první typ systému, tedy typ sémantických jazykových systémů přiřazování 

gramatického rodu (Corbett, 1991: 7-32). V tomto případě je dle jeho názoru přiřazení 

gramatického rodu závislé na sémantickém významu substantiva. První typ systémů pak dále 

dělí na striktně sémantické systémy, v nichž význam substantiva určuje jeho gramatický rod 

a naopak, v němž díky gramatickému rodu slova můžeme zjistit něco o významu tohoto 

substantiva.  Jako příklad zmiňuje tamilštinu a další jazyky drávidské jazykové rodiny. Jako 

další typ systémů autor uvádí převážně sémantické systémy (Corbett, 1991: 13). V jazycích 

spadajících pod tento typ autor spatřuje výjimky, ač sporadické, v jejichž případě význam 

substantiva neurčuje jeho gramatický rod. Pro účely analýzy takových jazyků autor užívá 

termín sémantický zbytek. Tento zbytek zahrnuje substantiva, jejichž gramatický rod nebyl 

přiřazen na základě sémantických kritérií. Jako příklad uvádí drávidský jazyk kolami, kde jsou 

všechna substantiva označující muže řazena do kategorie mužského gramatického rodu, 

všechna ostatní jsou potom gramatického rodu jiného – tento další gramatický rod potom tvoří 

právě sémantický zbytek (Corbett, 1991: 13). Autor se dále věnuje jednotlivým kritériím, 

na nichž jsou tyto sémantické jazykové systémy založeny. Často dle něj jazyky oddělují živé 

od neživého (potažmo životné od neživotného), mužské od ženského a lidské od ne-lidského, 

a to napříč jazykovými rodinami (Corbett, 1991: 30). V závěru k tomuto typu autor uvádí, 

že v uvedených jazycích je gramatický rod vždy nebo téměř vždy určován významem 

substantiva, což je v rozporu z výše uvedeným arbitraristickým pojetím této problematiky. Dále 

ještě upřesňuje, že gramatický rod je určován (nejen jazykovým) obrazem světa jeho mluvčích 

(Corbett, 1991: 32).  

Jako další typ jazykových systémů přiřazování gramatického rodu autor uvádí systémy 

formální (Corbett, 1991: 33-69). Do tohoto typu systému řadí takové jazyky, v nichž je mnoho 

substantiv ovlivňováno jinými než sémantickými pravidly přiřazování gramatického rodu. 

Přiřazování gramatického rodu zde probíhá na základě pravidel, řídících se formou substantiva, 

a ne jeho významem. Pravidla mohou být dvojího typu, a to morfologická a fonologická (uvádí 

také, že rozdíly mezi těmito dvěma podtypy se často stírají a jsou nejasné). Jako základ pro 

rozřazení do těchto dvou podskupin uvádí, že fonologická pravidla se vztahují často k pouze 

jedné formě substantiva (jako příklad je zde uvedeno tvrzení „substantiva končící 

na samohlásku jsou ženského gramatického rodu“), zatímco morfologická pravidla se zakládají 

na více informacích a vztahují se často k více formám (jako příklad zde uvádí větu „substantiva 
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druhého deklinačního typu jsou ženského gramatického rodu“, přičemž je jistě zapotřebí více 

informací, tedy například informace o formě singuláru v nominativu a v genitivu) (Corbett, 

1991: 33). První z podtypů, morfologické systémy, jsou dle autora propojeny se skupinou 

systémů uvedenou výše, tedy se sémantickými systémy, a to ve dvou směrech – vždy mají 

sémantický základ (neexistuje čistě morfologický systém) a často se překrývají 

se sémantickými pravidly; jako příklad zde autor uvádí ruské slovo šotlandec ‚Skot‘, které 

je maskulinní z morfologického hlediska proto, že substantiva s koncovkou -ec jsou řazena 

do gramaticky mužského rodu, ale ze sémantického hlediska proto, že označuje osobu muže 

(Corbett, 1991: 34). Příkladem jazyka s tímto systémem přiřazování gramatického rodu 

je ruština. Druhá z podtypů, označována jako fonologické systémy se, jak již bylo řečeno výše, 

opírá o pouze jednu formu substantiva. Řadíme sem například francouzštinu (Corbett, 1991: 

51), ta ale spadá také pod typ jazyků s morfologickým systémem přiřazování gramatického 

rodu (Corbett, 1991: 58).  

Autor uvádí ještě další příklad jiného dělení jazyků, a to na jazyky se zjevným rodem, 

a na jazyky se skrytým rodem – jazyky s formálním systémem přiřazování gramatického rodu 

potom řadí mezi jazyky se zjevným rodem (Corbett, 1991: 62), což autor vysvětluje na příkladu 

ideálního jazyka, který by měl pouze jeden druh značení pro každý z rodů, tedy například každé 

substantivum mužského rodu by končilo na -o a ženského rodu na -a. Zjevnost rodu se tedy 

projevuje ve formálním systému přiřazování gramatického rodu na základě formy substantiv, 

nejde tedy o skrytý, sémantický význam, ale zjevně viditelné znaky (které však nemusí být vždy 

pravidelné a mnoho jazyků se pohybuje mezi zjevným a skrytým rodovým systémem, jak píše 

Corbett (1991: 62)). 

Corbett (1991: 70) dále zkoumá jev, který s mým výzkumem úzce souvisí – jaké 

psycholingvistické faktory jsou používány rodilými mluvčími v otázkách přiřazování 

gramatického rodu, pokud je k substantivu přiřazen gramatický rod z vícero důvodů (pokud je 

například substantivum ženského rodu z podstaty svého významu, ale zároveň i na základě 

morfologického a fonologického systému přiřazování gramatického rodu). Pokud odhlédneme 

od situací, ve kterých mluvčí přiřazují gramatický rod substantivům na základě pravidel 

zmíněných výše, zjistíme, že existují také další možnosti, na jejichž základě se mluvčí 

při přiřazování gramatického rodu rozhodují. Autor v souvislosti s tímto tématem mluví v první 

řadě o přejímkách (Corbett, 1991: 70). V jazycích se sémantickým systémem přiřazování 

gramatického rodu je tato situace jednoduchá, přejímka se jednoduše chová jako nativní slovo; 

objevují se však také zajímavé asociace, jako například v jazyce dyirbal – slovo označující sirky 

a dýmku je stejného rodu, jako slovo označující oheň (Corbett, 1991: 71). V jazycích 
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s formálním systémem přiřazování gramatického rodu toto pravidlo platí pouze u těch 

substantiv, ke kterým je gramatický rod přiřazován na základě sémantických pravidel (tedy 

v ruštině je ledi ‚dáma, paní‘ ženského rodu přestože toto substantivum nemá typické znaky 

ženské deklinace). V případě substantiv, která podléhají formálnímu morfologickému systému 

přiřazování gramatického rodu, dochází k zahrnutí přejímky do morfologického vzoru daného 

jazyka; gramatický rod se potom odvíjí z morfologie (Corbett, 1991: 72). K podobnému jevu 

dochází potom u formálních fonologických systémů přiřazování gramatického rodu. Na 

příkladu francouzštiny zde autor uvádí přejímku budget ‚rozpočet‘ [bydƷƐ], která končí hláskou 

Ɛ a tím pádem spadá do kategorie mužského rodu, stejně jako ostatní slova končící na tuto 

hlásku (Corbett, 1991: 74).  

Jako další zvláštní faktor autor (Corbett, 1991: 92) jmenuje zbytkový význam rodu, kam 

řadí například personifikace (v ruštině je smrtka ženského rodu, zatímco v němčině mužského, 

také zde autor mluví o maskulinitě, resp. femininitě měst (Corbett, 1991: 93)). Dále autor 

zmiňuje různé výzkumy, které se podobají v použité metodologii mému experimentu 

(kapitola 5) a dalším studiím, kterým jsem se v práci věnovala (kapitola 4).  

2.2  Metaforický rod 

Landor (2013: 33-35) vyděluje zvláštní případ rodu, který nazývá rodem metaforickým. Tímto 

způsobem pojmenovává proces přisuzování rodu především neživým objektům, které jsou 

kategorizovány na základě takových metaforických asociací, v nichž jsou vlastnosti objektů 

z jedné konceptuální oblasti zkušenosti přisuzovány objektům z jiné sféry; k nim tyto vlastnosti 

však doslovně nepatří, jedná se jen o jakési asociace či metafory. Landor (2013: 33) vysvětluje 

metaforický rod na základě několika příkladů metafor neboli přenesených významů. Přenos 

významu můžeme pozorovat v rozličných jazycích například v oblasti prostorové orientace, 

kdy směr nahoru je spojován s pocitem štěstí a směr dolů je spojován s pocitem smutku 

(v angličtině dokonce being up/down ‚být nahoře, resp. dole‘ funguje jako vyjádření nálady, 

tedy ‚být veselý, resp. smutný‘). Stejně tak lze tento jev pozorovat například v přesouvání 

adjektiva sweet ‚sladký‘ z domény chuti na doménu chování, tedy ve spojitosti s dívkou, která 

je roztomilá, rozmilá. Pro mou práci zásadní je však právě metaforický rod, kdy se takové 

přenesení významu projevuje i v genderových asociacích spojených s konkrétními objekty, 

tedy kdy například kladivo je všeobecně považováno za typicky mužské, zatímco například 

rtěnka za typicky ženskou; v takových případech potom metaforické asociace reflektují 

spoluvýskyty entit a korelací mezi vlastnostmi. S touto myšlenkou pracuji ve svém vlastním 

výzkumu, kde se při výběru objektů pro experiment (příloha B) řídím právě takovými 
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jazykovými stereotypy, které autor Landor (2013: 33) ve spojitosti s metaforickým rodem 

jmenuje. 

2.3  Rodová zatíženost  

Guiora (1983) se ve své práci věnuje dalším faktorům (kromě přítomnosti, resp. absence 

gramatického rodu), které mluvčí ovlivňují v jejich vytváření soudů o světě, založených 

na percepci rodu. Zjednodušeně řečeno, autor používá termín rodová zatíženost, nebo také škála 

rodové zatíženosti, kterým označuje míru, do které jsou mluvčí svým jazykem „nuceni“ vnímat 

rod vlastní a rod okolních entit, stanovený pohlavím – dělí dle toho jazyky na jazyky s (téměř) 

nulovou rodovou zatížeností, tedy takové jazyky, které rod kódují minimálně nebo vůbec, kam 

řadí například maďarštinu; dále na jazyky s velmi nízkou rodovou zatížeností, tedy takové 

jazyky, které kódují rod v malé míře, kam řadí angličtinu, až po jazyky s velmi vysokou 

rodovou zatížeností, kam řadí například hebrejštinu, kde se rod projevuje velkou měrou 

(Guiora, 1983: 231). Landor (2013: 36) zmiňuje ještě jednu úroveň, tedy jazyky s vysokou 

rodovou zatížeností, kam řadí například španělštinu. 

2.4  Kategorie rodu ve slovenském jazyce 

Ve své publikaci autoři Dvonč et al. (1966: 69) krátce definují jmenný rod podstatných jmen 

ve slovenštině. Jedná se podle nich o vlastnost substantiv, která způsobuje, že při gramatické 

shodě podmiňují rodový tvar podřazeného slova (kterým může být například adjektivum, 

adjektivní číslovka, adjektivní zájmeno nebo sloveso v konkrétním tvaru) ve shodě 

s příslušností substantiva do jedné ze tří formálních skupin skloňování – skupina mužského, 

ženského nebo středního rodu, které se opírají dle autorů o rozdíly v přirozeném rodu.  

Dále se autoři krátce věnují otázce rozdílů ve skloňování substantiv, ve kterém se rod 

právě uplatňuje. Ačkoliv slovenština ve své spisovné formě obsahuje celkem dvanáct typů 

skloňování podstatných jmen, mezi těmito typy lze nalézt dílčí shody, na jejichž základě 

se ve slovenštině vyčleňují tři formální třídy substantiv; na těch se zakládá povědomí rozdílů 

v rodech i shoda samotná. Ve slovenštině potom rozlišujeme maskulina, feminina a neutra. 

Autoři také zmiňují případ kolísání rodu, který se ve slovenštině projevuje pouze okrajově, 

a to například u přípony -isko (chlapisko) (v tomto případě jde o kolísání mezi mužským 

a středním rodem). K otázce arbitrárnosti v přiřazování gramatického rodu neživým objektům 

se autoři vyjadřují následovně: 
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Významovým základom jednotlivých rodových skupin sú názvy osob – čiastočně aj zvierat – podľa ich 

prirodzeného rodu (pohlavia), čo dalo týmto skupinám aj meno: názvy mužských osôb sú v mužskom 

rode, názvy ženských osob sú v ženskom rode a názvy mláďat v strednom rode. Pomenovania väčšiny 

zvierat a pomenovania vecí sa včleňujú do rodových skupín bez akejkoľvek významovej motivácie ako 

výsledok historických daností. (Dvonč et al., 1966: 128). 

 

Slovenština také řeší otázku životnosti substantiv mužského rodu. Substantiva 

mužského rodu životného mají své zvláštnosti ve skloňování a jsou tedy samostatnou 

podskupinou substantiv mužského rodu. Jde o tyto zvláštní, společné znaky: homonymie 

genitivu a akuzativu singuláru při skloňování (štvrtého jelena), speciální přípona dativu 

singuláru, která je homonymní s příponou lokativu singuláru (holubovi), a také některé 

speciální samohláskové přípony, jako -a, -o (zajko), a podobně (Dvonč et al., 1966: 138). 

Je otázkou, zda lze považovat životný a neživotný mužský rod za dva samostatné rody. Corbett 

(1991: 163) je označuje jako podrody a píše: 

Subgenders are agreement classes which control minimally different sets of agreement, that is, agreements 

differing for at most a small proportion of the morphosyntactic forms of any of the agreements targets. 

(Corbett, 1991: 163)  

 

Na příkladu srbochorvatštiny autor dále vysvětluje, že rozlišení životnosti a neživotnosti 

substantiv je téměř vždy založené na sémantickém významu (Corbett, 1991: 164). 

2.5  Absence kategorie rodu v maďarském jazyce 

Je otázkou, nakolik se dá mluvit o kategorii rodu v jazyce, jenž tuto kategorii nemá; přesto 

se však autor Landor (2013: 38-41) pokusil ve své práci popsat maďarštinu z pohledu rodu. 

V jeho studii představuje maďarština nejnižší stupeň Guirovy škály rodové zatíženosti. 

V maďarštině kategorie rodu naprosto absentuje, liší se tak tedy od jazyků, které bývají 

označovány jako nízké (například angličtina) na této škále (Guiora, 1983: 231). Maďarská 

substantiva nemohou být zařazena do rozdílných skupin podle rodu a nemění se ani vlivem 

přirozeného rodu, stejně tak se v rodě neshodují ani maďarské modifikátory. Kategorie 

gramatického rodu není přítomná ani v pronominální sféře jazyka, tedy maďarština nemá 

ani zájmena rozlišující rod; není tedy nikdy jasné, o osobu jakého pohlaví se jedná; 

to se dozvídáme pouze z kontextu. Autor tuto problematiku ukazuje na následujících příkladech 

(Landor, 2013: 39-40): 
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1. Rodově neutrální osobní zájmena: (Ő) belépett a szobába. ‚On/Ona vešel/vešla 

do pokoje.‘ 

2. Postavení subjektu a objektu: (Ő) megcsókolta (őt). ‚On/Ona políbil/a jeho/ji.‘2 

3. Posesivní zájmena: Ez a könyv az övé. ‚Tato kniha je jeho/její.‘ 

4. Reflexiva: (Ő) megütötte magát. ‚On/ona se praštil/a (sám/sama sebe).‘ 

Jak dále autor píše (Landor, 2013: 40-41), v lexikální rovině najdeme i taková slova, která 

reflektují alespoň částečnou měrou rodovou zatíženost, ač nízkou. Jsou to základní slova 

označující osoby, jako férfi ‚muž‘, nő ‚žena‘, dále například slova označující zvířata (v tomto 

případě najdeme takové dvojice jenom u některých slov), jako bika ‚býk‘, tehén ‚kráva‘, 

reflektující přirozený rod. V případě (nejen) označení profesí lze pomocí slova -nő (které 

v tomto případě slouží jako část kompozita) slovo přechýlit, například v případě slova színész 

‚herec‘ se přidáním -nő vytvoří slovo színésznő ‚herečka‘. Ve většině případů 

se ale při označování profesí používá bezpříznakové slovo pro obě pohlaví. Dalším znakem 

rodové zatíženosti bylo (v dřívějších dobách běžné) používání přípony -né pro označení vdané 

ženy; v Maďarsku ženy přebíraly po svém manželovi kromě příjmení i křestní jméno, 

ke kterému se přidala tato přípona, například ze jména manžela Szabó János se vytvořilo jméno 

pro manželku Szabó Jánosné. Jak autor zdůrazňuje (Landor, 2013: 41), tyto dvě přípony jsou 

si podobné a jsou také příbuzné, vytvářejí však distiknci v jiných jazycích zcela neznámou – 

například doktornő znamená ‚doktorka‘, ale doktorné naproti tomu ‚žena doktora‘, stejně 

tak lze vidět tento rozdíl ve slovech királnő ‚královna‘ a királyné ‚králova žena‘.  

                                                 
2 Zde se tedy dostáváme až k celkem čtyřem různým možnostem interpretace. 
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3. Bilingvismus  

V této kapitole se budu stručně věnovat pojmu bilingvismu. Účelem této kapitoly není 

obsáhnout celý rozsáhlý koncept bilingvismu, ale vytvořit stručný úvod do této problematiky. 

Toto krátké shrnutí také umožní lépe definovat skupiny, do kterých byly řazeni účastníci tohoto 

konkrétního výzkumu (viz oddíl 5.3.1, kde se podrobně věnuji konkrétnímu rozřazení účastníků 

na základě arbitrárně vytvořených definicí monolingvních a bilingvních mluvčích).  

Bilingvismus je v dnešní době předmětem mnoha studií; za zmínku stojí například 

studie autorů Forbes et al. (2008), nebo Sato et al. (2013), nebo studie Collier (1980). 

Bilingvismus se objevuje v mnoha studiích, a to i tehdy, pokud není hlavním předmětem dané 

studie – participanty bývají často bilingvní mluvčí (například Dong et al., 2014).  

V následujícím oddílu se budu krátce věnovat obecné definici bilingvismu. Pokusím se také 

stručně nastínit jazykovou situaci maďarsko-slovenských bilingvistů. 

3.1  Obecné uvedení do tématu  

Nebeská (2017) vysvětluje pojem bilingvismu z pohledu psycholingvistického jako schopnost 

používat dva jazyky a v obou být schopen přemýšlet, zatímco z pohledu sociolingvistiky, 

jak uvádí, je podle ní běžnější použití termínu multilingvismus. Dále autorka uvádí, že existuje 

velké množství definic a kategorií bilingvismu, tyto kategorie dále dělí podle různých kritérií 

(uvedeny jsou kritéria, podle kterých se tento pojem dělí nejčastěji): 

 Kritérium dělení podle původu: zda se jedinec v dětství oba jazyky od rodilých 

mluvčích učil současně, nebo nejprve jeden a potom druhý. 

 Kritérium dělení podle kompetence: zda jedinec ovládá oba jazyky na stejné úrovni, 

zda se dá tedy mluvit o bilingvismu symetrickém neboli vyváženém, nebo zda je jeden 

z jazyků silnější neboli dominantní (dále je možno dělit, zda jedinec v obou jazycích 

čte, píše i mluví, nebo zda v jednom jazyce mluví, ve druhém čte, a podobně). 

 Kritérium dělení podle užívání: zda jedinec používá jazyky střídavě, zda mluví 

například s rodinou rodným jazykem, ale se všemi ostatními jazykem jiným. 

 Kritérium dělení podle identifikace: zda se jedinec identifikuje jako mluvčí jednoho 

jazyka, nebo obou, zda je společností přijímán jako mluvčí jednoho jazyka, nebo obou, 

a podobně. 

Experimentu, který jsem provedla s monolingvními maďarskými mluvčími a bilingvními 

mluvčími maďarštiny a slovenštiny a který je součástí této práce, předcházel rozsáhlý dotazník, 

zkoumající jazykovou situaci každého z respondentů. Při konstruování tohoto jazykového 

dotazníku jsem právě v otázkách ohledně nabývání, používání a vnímání jazyka, popřípadě 
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jazyků zohlednila většinu těchto kritérií. Podrobně je tento jazykový dotazník popsán v příloze 

této práce (příloha A). 

Jak Nebeská (2017) dále uvádí, v psycholingvistice se zkoumají nejčastěji dva typy 

bilingvismu. Prvním, tradičně zažitým typem, je bilingvismus simultánní. O tom mluvíme 

v případě, že dítě do tří let (já jsem použila ve svém výzkumu jako první hranici 4 roky věku, 

jak vysvětluji v oddílu 5.2.1) mluví soustavně v obou jazycích s rodilými mluvčími. Podle 

autorky potom existují dvě hypotézy, a to hypotéza o jednotném vývoji a hypotéza o odděleném 

vývoji. V případě hypotézy o jednotném vývoji si dítě vytvoří vlastní jazykový systém, 

ve kterém rozlišuje, s kým mluví kde, a teprve potom si začne rozdělovat lexikální zásobu 

do oddělených kategorií, přičemž pro syntaktická pravidla tento proces trvá déle (dítě nejprve 

používá stejnou syntax pro oba jazyky, potom je také roztřídí). Oba jazykové systémy se tedy 

postupně rozdělí z jednoho systému, které si dítě na počátku utvořilo. V případě hypotézy 

o odděleném vývoji si dítě rozlišuje oba dva jazyky od samého počátku a nedokonalosti 

a chyby, které v obou jazycích dělá, svědčí pouze o jejich nedokonalém nabytí. Zkoumání 

těchto dvou hypotéz jsem se již ve svém výzkumu konkrétněji nevěnovala, uvádím je spíše pro 

úplnost.  

Druhým typem bilingvismu je dle Nebeské (2017) bilingvismus sekvenční. O tom mluvíme 

v případě, kdy dítě již jeden rodný jazyk ovládá, do věku dospívání však nabyde jazyk další a 

běžně ho používá. V tomto případě se nejčastěji mluví o hypotéze o odděleném vývoji; ta se 

nabízí proto, že je dítě schopno střídat v konverzaci jazyky při změně tématu. Autorka ještě 

dodává, že v případě bilingvistů lze téměř vždy mluvit o interferencích, což jsou jevy, které 

poukazují na vzájemné ovlivňování obou jazyků v mysli bilingvních mluvčích. Interference se 

může projevit na jakékoliv jazykové úrovni a objevuje se u jedinců nabývajících jakýkoliv 

jazyk L23 v průběhu života.  

Pro účely následujícího oddílu (oddíl 3.2) je důležité zmínit také dva druhy bilingvismu, 

které dělí ve své studii autoři Lambert, Mallea, & Young (1973: 25) a které přehledně shrnuje 

Liddicoat (1991: 7) – je to bilingvismus aditivní, při kterém oba jazyky a s nimi spojená kultura 

obohacují a doplňují jeden druhý, a opačný bilingvismus subtrakční, při kterém se oba jazyky 

ovlivňují negativně, jeden „vítězí“ nad druhým (k tomuto jevu často dochází v situacích, kdy 

je menšinový jazyk nahrazován většinovým jazykem, v tomto případě dominantním 

a prestižnějším). 

 

                                                 
3 Zkratkou L2 je v lingvistických studiích běžně označován druhý nabývaný jazyk, přičemž zkratka L1 značí první, někdy 

také rodný jazyk.  
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3.2  Maďarsko-slovenský bilingvismus 

Zejména v průběhu 20. století došlo vlivem politického vývoje k několika událostem, které 

vedly k promísení maďarského a slovenského obyvatelstva v obou státech4 . llo například 

o změnu státních hranic, způsobenou podpisem Trianonské smlouvy v roce 1920, kdy 

Maďarsko postoupilo část území bývalých Uher také Slovensku (Pražák, 2005: 91). Další 

významnou událostí byly v roce 1945 debaty o výměně obyvatelstva mezi Československem 

a Maďarskem (ltefanica, 2010: 84); na této výměně se oba státy v následujícím roce dohodli – 

byla odsouhlasena výměna libovolného počtu Slováků (a také Čechů) z Maďarska za stejný 

počet osob maďarské národnosti v Československu.  

Výše zmíněné události jsou jen příkladem toho, jak se oba národy vzájemně 

ovlivňovaly; hlubší historická exkurze není předmětem této práce. Na základě podobných 

událostí však docházelo k významnému jazykovému kontaktu. Jak píše Homišinová (2009: 

143), v souvislosti s historickým vývojem obou národů lze mluvit o existenci určitých specifik, 

které podle autorky obě menšiny vystihují v etnickém kontextu. Dle autorky jde o celý soubor 

prvků, které konstruují stav etnické identity – pro tuto práci je z textu důležité především to, 

že autorka kromě jiných, demografických a socio-geografických faktorů uvádí také faktory 

etnické, které označuje jako „stav etnického povědomí a charakter etnické identity“, kam řadí 

projevy bietnicity, dvojité identity, ale především také bilingvismus jako jazykovo-

komunikační schopnost mající etno-identifikační funkci jazyka. Autorka dále tuto etnickou 

charakteristiku rozvádí (Homišinová, 2009: 147) a vysvětluje, nejdříve na příkladu slovenské 

menšiny v Maďarsku, za jakých okolností zde vznikal bilingvismus; jak píše, Slováci 

se dostávali s maďarštinou do kontaktu nejprve díky hospodářským stykům. Dále uvádí, že pro 

maďarské Slováky je charakteristické používání jazyka majoritního, tedy maďarštiny, jak při 

každodenní komunikaci, tak stále častěji i v rodinném kruhu. Slovenština se často stává 

druhotným a recesivním jazykem.  Jde tedy o tzv. substrakční bilingvismus (viz oddíl 3.1), kdy 

mluvčí užívá většinový jazyk jako hlavní jazyk v každodenní komunikaci. Komunikace 

ve slovenském jazyce se potom samozřejmě stává sporadickou a pouze situační (tedy mluvčí 

ho užívá pouze v konkrétních situacích, například pouze v komunikaci s nejbližší rodinou) 

a často dochází k jazykovému posunu až ke ztrátě5 mateřského menšinového jazyka. Autorka 

vysvětluje, že „maďarskost“ slovenské menšiny v Maďarsku je ovlivněna více faktory, mezi 

které patří homogenita nebo naopak heterogenita obývaného prostředí, vliv rodinného prostředí 

                                                 
4 Ačkoliv promísení obyvatel není nutnou podmínkou bilingvismu, mohlo k tomuto jevu jistou měrou přispět. 
5 Jazykový posun definuje Sloboda (2017) jako „Změnu obvyklého užívání jednoho jazyka v obvyklé užívání jazyka jiného“, 

a to často v případě právě menšinových jazyků. 
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(zda je v něm užíván menšinový jazyk), ale i fungování menšinových samospráv, a podobně. 

Autorka se také zmiňuje o existenci slovenských jazykových ostrovů6 v Maďarsku, mluví však 

o jejich diferenciaci; jak autorka uvádí, jazykové ostrovy se liší například v míře etnického 

povědomí menšiny, ale také vztahem k většinovému obyvatelstvu (Homišinová, 2009: 148).  

V textu dále najdeme srovnání s maďarskou menšinou na Slovensku, která si na území 

jižního Slovenska uchovala svou kompaktnost po víceméně celé dvacáté století. Autorka 

se ještě věnuje rozdělení skupin slovenských Maďarů na základě dělení Mészárosové-

Lamplové (2001) (Homišinová, 2009: 149). První skupinu autorka popisuje jako skupinu 

se zralou identitou, další skupinu identifikuje jako skupinu s kolísavou identitou (tedy ty, kteří 

si ještě uvědomují příslušnost k maďarskému etniku, tato idea se však u nich postupem času 

oslabuje a oni neusilují o její zachování) a posledně mluví o skupině se slovenskou identitou, 

kdy se mluvčí považují za Slováky, ale mluví spolu maďarsky například páry v manželství, 

přičemž s dětmi už potom jejich rodiče mluví slovensky; děti už slovenštinu neovládají 

a nepovažují ji za svůj mateřský jazyk (Homišinová, 2009: 149).  

Lanstyák (2002: 410) mluví ve své práci o maďarské menšině na Slovensku a uvádí, 

že tato menšina tvoří jak jazykově, tak sociologicky heterogenní jednotku. Mluvčí dělí na dvě 

skupiny, přičemž tuto kategorizaci zakládá na vyučovacím jazyce základní školy, na které 

mluvčí získali vzdělání (dle jeho názoru má právě vyučovací jazyk školy největší vliv na 

používání jazyka); vyděluje tedy skupinu mluvčích, která získala (alespoň) základní vzdělání 

v maďarštině, a skupinu, která získala toto vzdělání ve slovenštině. Dále uvádí další faktory, 

které mohou mít vliv v otázce používání jazyka, a to vzdělání, etnické složení bydliště (zda 

v okolí bydliště převažuje slovenské nebo maďarské obyvatelstvo), ale také věk a pohlaví 

mluvčích; dle jeho názoru základ jazykového společenství Maďarů na Slovensku tvoří takoví 

mluvčí, kteří mají silné vědomí národní příslušnosti, získali vzdělání v maďarském jazyce, 

jejich děti chodí do škol, kde je vyučovacím jazykem maďarština (tyto děti pocházejí 

z manželství dvou maďarsky mluvících rodičů a také vyrůstají v takové rodině), a kteří bydlí 

v oblastech (nebo poblíž oblastí), kde převažuje maďarské obyvatelstvo. Upřesňuje, že pokud 

se mluví o „Maďarech na Slovensku“, je tím nejčastěji myšlena takováto skupina mluvčích, 

která vytváří prototyp tohoto pojmu.  

Dále se autor věnuje maďarštině na Slovensku jako menšinovému jazyku (Lanstyák, 

2002: 411). Dle názoru autora má menšinovost jazykové komunity Maďarů na Slovensku vliv 

na používání maďarštiny a může způsobovat určité jazykové změny. Autor uvádí důležité 

                                                 
6 Ty popisuje autor Rosenberg (2005: 221) následovně (překládá původní německou definici autora Hutterera (1982: 178): 

„Language islands are internally structured settlements of a linguistic minority on a limited geographical area in the midst of 

a linguistically different majority.“  
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tvrzení, a to že komunita Maďarů na Slovensku je vždy bilingvní, a to i tehdy, pokud některý 

z jejích členů je monolingvní. I monolingvní mluvčí totiž vědí, v jakých situacích lze používat 

maďarštinu a v jakých by měli používat slovenštinu, a co je důležitější, jako mateřský jazyk si 

osvojují již kontaktovou varietu7 maďarštiny, která je ovlivněná slovenštinou. Uvádí také, že 

mluvčí z bilingvní jazykové komunity jsou méně často v kontaktu s prvním jazykem 8 

v rozličných situacích (jako hlavní situaci uvádí autor právě domény veřejného používání 

jazyka (Lanstyák, 2002: 412)), protože maďarský jazyk není oficiální ani v obcích, kde jsou 

Maďaři ve většině (Lanstyák, 2002: 411). 

Autor dále mluví o různých faktorech, které mají vliv na používání jazyka (Lanstyák, 

2002: 412). Uvádí, že vliv menšinové situace se projevuje typicky v konzervativních 

jazykových tendencích, jako je například používání archaismů. Do maďarštiny maďarské 

menšiny na Slovensku se obtížněji dostávají nové jazykové tendence a inovace z maďarštiny 

v Maďarsku, takže v maďarštině na Slovensku je například běžné používání slova, které má 

v maďarštině v Maďarsku již status archaismu (jako příklad uvádí autor slovo kaszárnya 

‚kasárna‘, které se v maďarštině na Slovensku běžně používá, v maďarštině v Maďarsku však 

již bylo nahrazeno slovem laktanya). Dále mluví autor o vlivu bilingvismu na používání jazyka; 

ten se podle autora projevuje zaprvé nedostatečnou kompetencí v prvním jazyce, což může být 

způsobeno jak nedostatkem možností k „procvičování jazyka“, tak existencí konkurenčního 

jazykového systému ve vědomí mluvčích, a zadruhé v určitých situacích vznikem 

tzv. bilingvního diskurzu, který obsahuje prvky z obou jazyků. Autor dále zmiňuje projevy 

nedostatečné jazykové kompetence, mezi které řadí jazykovou mezeru (tedy nedostatek 

v jazykové znalosti mluvčího, nejčastěji v lexikální rovině), jazykové chyby, ale také jazykovou 

nejistotu (ta se například projevuje jako tendence ke konstruování analytických souvětí, nebo 

jako tendence k hyperkorektnosti (Lanstyák, 2002: 413)). Všechny zmíněné jevy se pak mohou 

projevit v pomalejším tempu řeči, odmlkách, hezitaci, používání výplňkových slov, a podobně 

(Lanstyák, 2002: 413). 

Jak dále píše autor, vlivem nedostatečného kontaktu s prvním jazykem může docházet 

až ke ztrátě jazyka (Lanstyák, 2002: 414). Také je v případě bilingvismu běžným jevem 

tzv. střídání kódů, jehož prvním typem je tzv. přepínání bázového jazyka,9 kdy mluvčí v jedné 

konverzaci používají více jazyků (v tomto případě maďarštinu a slovenštinu) a který autor 

ukazuje na následujícím příkladu konverzace: 

                                                 
7 Jazykovou varietou souhrnně označujeme alternativní množiny jazykových prostředků, nejčastěji různé druhy dialektů 

(Lanstyák, 2002: 411). 
8 Prvním jazykem u bilingvního jazykového společenství míní autor jazyk odlišný od jazyku většinového (Lanstyák, 2002: 

411). 
9 Bázový jazyk je tím, který určuje strukturu řečového projevu (Lanstyák, 2002: 414). 
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A: Hallod (…), ki fogja eztët csináni? (‚Poslouchej (…), kdo tohle udělá?‘) 

B: Čo, Martina tam pôjde, (…) én nem mëgyëk, szabadságon lëszëk. (‚Co, Martina tam 

půjde, (…), já nepůjdu, budu na dovolené.‘) 

A: Martina pôjde? (‚Martina půjde?‘) 

 

Autor hodnotí tento příklad a uvádí, že ve chvíli, kdy se konverzace soustředila na společnou 

slovenskou známou Martinu, oba mluvčí přepnuli do slovenštiny, ale mluvčí B, jakmile začala 

mluvit sama o sobě, přepnula zpět do maďarštiny (Lanstyák, 2002: 415).  

 Druhým typem střídání kódů je potom transfer, jehož prostřednictvím se na lexikální 

úrovni projevuje jazyková interference.10 V tomto případě se bázový jazyk nemění a z druhého 

jazyka přejímá pouze jednotlivá slova nebo slovní spojení. Důsledkem jazykové interference 

potom může být jazyková přejímka (do systému prvního jazyka se interference trvale začlení 

a tím zanikne, vznikne z ní však přejímka) (Lanstyák, 2002: 415). V případě přejímky na úrovni 

fonetické, fonologické nebo gramatické může vzniknout v prvním jazyce nový prvek 

a mluvíme tak o tzv. přímém vlivu druhého jazyka. Pokud se však projeví jiným způsobem 

a vytvoří například zcela nové kombinace již existujících jednotek jazyka, mluvíme 

o tzv. nepřímém vlivu druhého jazyka.  

 Nakonec se autor zmiňuje o dělení pozitivního a negativního kontaktového efektu 

(Lanstyák, 2002: 416) a uvádí příklad slovenského slova tradícia, jemuž v maďarštině 

odpovídají slova dvě, a to maďarské slovo hagyomány a mezinárodní slovo tradíció. Jelikož 

ve slovenštině je podobnější slovo tradícia mezinárodnímu slovu tradíció, může dojít 

ke zvýšení frekvence užívání právě této formy slova. V takovém případě autor hovoří 

o pozitivním kontaktovém efektu. V opačném případě, tedy při negativním kontaktovém 

efektu, ale může dojít ke zvýšení frekvence užívání maďarského výrazu, a to zejména z důvodu 

jazykového purismu, pokud mluvčí odmítá cizí slova a zejména v tomto případě slovakismy. 

   

 

  

                                                 
10 Ta se může projevit na všech úrovních lingvistického systému jazyka a znamená vliv konkrétních prvků a forem druhého 

jazyka na prvky a formy jazyka prvního (Lanstyák, 2002: 415). 
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4. Metodologie psycholingvistického výzkumu rodu 

Gramatický rod je často zkoumaným atributem jazyka v psycholingvistickém výzkumu, stejně 

tak jako například výzkum odlišné konceptualizace prostorových domén (např. Levinson, 

2003). Arbitrárnost, případně naopak motivovanost, s jakou je v daném jazyce přidělen 

gramatický rod neživým referentům, posloužila mnoha studiím jako velmi vděčný objekt 

zájmu. 

V této kapitole se budu věnovat metodologii psycholingvistického výzkumu rodu. Stručně 

představím některé často používané metody v této oblasti; detailněji se budu věnovat metodě, 

která je společná mému současnému i předchozímu výzkumu – metodě přiřazování lidských 

atributů neživým předmětům (oddíl 4.1). V další části shrnu svůj vlastní předchozí výzkum 

na toto téma (Červenková, 2017) (oddíl 4.1.1). Dále se pak budu věnovat metodě, která je oproti 

mému předchozímu výzkumu nová – přiřazování neživých referentů k obrázkům referentů 

mužského či ženského pohlaví (oddíl 4.2). Shrnu také další relevantní studie v této oblasti, 

a to například studie zabývající se výzkumem klasifikace objektů přírodního původu a objektů 

uměle vytvořených do mužských, resp. ženských kategorií (oddíl 4.3), které z části souvisí 

s mým současným výzkumem (především ve výběru obrázků v dotaznících, viz příloha B), 

a také studie zabývající se výzkumem generického maskulina (oddíl 4.4).  

4.1  Přiřazování lidských atributů obrázkům neživých objektů (hlas, jména, 

vlastnosti) 

Jednou z častých metod, s níž je v psycholingvistickém výzkumu rodu možné se setkat, 

je metoda přiřazování lidských atributů neživým referentům. Pro tyto účely se používá 

například metoda přiřazování hlasů. Při použití této metody jsou probandi instruováni k tomu, 

aby k obrázkům neživých referentů přiřazovali hlasy, jaké by měly, kdyby například ožily nebo 

hrály v dětském filmu. Metoda je oblíbená nejspíše proto, že daný úkol působí ne jako 

lingvistický, ale jako například psychologický nebo sociologický, proto probandi nemusí 

objevit pravou podstatu otázky. Metoda je tudíž daleko více implicitní, než by byla prostá 

otázka zmiňující rod daného neživého objektu. Tato metoda nejčastěji zjišťuje, zda se probandi 

ve svých odpovědích řídí gramatickým rodem ve vlastním rodném jazyce. Jde také o často 

používanou metodu v oblasti výzkumu vlivu gramatického rodu na odpovědi bilingvistů. Tuto 

metodu použili ve svých studiích například autoři Forbes et al. (2008), nebo Bassetti (2007).  

Další metodou bývá přiřazování vlastních jmen obrázkům referentů neživých předmětů. 

I v tomto případě jde o implicitní úkol, který může probandy odvést od pravé podstaty otázky. 

Tuto metodu použila ve svém výzkumu například autoři Boroditsky et al. (2003). 
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Časté je také použití metody přiřazování adjektiv neživým referentům. Tato metoda 

je používaná zpravidla při komparaci dvou jazyků; pro tento typ experimentu se vyberou taková 

substantiva označující neživé objekty, která mají mužský rod v jednom a ženský rod ve druhém 

porovnávaném jazyce. Úkolem respondentů je potom přiřadit ke každému substantivu 

adjektivum, které podle něj vyjadřuje vlastnosti daného neživého objektu. Zkoumá se, zda 

se respondenti při takovém úkolu řídí gramatickým rodem daných substantiv v jejich rodném 

jazyce – pokud je například „slunce“ v jejich rodném jazyce ženského rodu, zda jej popisují 

„typicky ženskými“ atributy, a naopak. Adjektiva, která probandi vyberou, jsou potom 

hodnocena například zvláštní skupinou probandů, kteří adjektiva vyhodnocují buď jako ženská, 

nebo jako mužská. Takovou metodu použili ve své studii například autoři Semenuks et al. 

(2011).  

Ve studii autorů (Forbes et al. 2008) byl proveden experiment, jehož metoda spočívala 

v přiřazování hlasů obrázkům neživých referentů u bilingvistů. Participanty bylo 32 

francouzsko-anglických bilingvistů a 32 anglicko-francouzských bilingvistů. K rozlišení 

francouzsko-anglických bilingvistů od anglicko-francouzských bilingvistů bylo dosaženo 

pomocí průvodního testu, ve kterém zazněly otázky týkající se pořadí, ve kterém nabývali tyto 

jazyky, jejich věku a jazykové historie, ale také celkové jazykové aktivity v jednom a druhém 

jazyce, vlastní ohodnocení plynulosti při používání jazyka a také věku, kdy tohoto jazyka 

nabývali. Při zařazování do konkrétní skupiny také záleželo na tom, jaký jazyk probandi 

považovali za svůj rodný. Stejnou metodou potom bylo zvoleno 32 španělsko-anglických a 32 

anglicko-španělských bilingvních mluvčích. Do výzkumu byli přijati jen ti mluvčí, kteří na 

škále od jedné do pěti (přičemž bod pět označoval plynulou schopnost používání jazyka) uvedli 

číslo tři a větší a kteří uvedli, že byli vystaveni druhému jazyku alespoň v 50 % času. Účastníci 

výzkumu byli také rozděleni do skupin podle toho, zda se druhý jazyk (L2) naučili před sedmým 

rokem života (tzv. raní žáci), nebo zda se jej naučili po sedmém roku života (tzv. pozdní žáci). 

Jako kontrolní skupina bylo vybráno 32 monolingvních mluvčích angličtiny. 

Pro výzkum bylo vybráno 40 obrázků rozdělených do dvou skupin, kontrolní 

a testovací. V kontrolní skupině bylo osm obrázků zobrazujících referenty živých bytostí, 

jejichž přirozený rod korespondoval s jejich rodem gramatickým (šlo o obrázky nevěsty, krále, 

a podobně); ty byly do experimentu umístěny z důvodu ověření toho, zda respondenti pochopili 

zadání úkolu. V testovací skupině bylo 32 obrázků předmětů, z nichž polovina byla přírodního 

původu (jablko, motýl, a podobně.) a polovina uměle vytvořených (kniha, letadlo a podobně). 

Podrobněji vždy čtyři objekty přírodního původu byly ženského rodu ve francouzštině 

a zároveň mužského rodu ve španělštině a čtyři naopak, stejně tak tomu bylo i u uměle 
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vytvořených objektů. Obrázky byly černobílé, aby nevzbuzovaly možné genderové konotace 

barev (stejně jako ve studii Flaherty, 2001: 22).  

Respondenti nejdříve vyplnili dotazník týkající se jejich jazykových znalostí. Dále byli 

rozděleni do dvou skupin, do skupin „s označením“ a “bez označení“. V každé ze skupin byl 

polovině mluvčích angličtiny a francouzštiny zadán úkol ve francouzštině, druhé polovině byl 

zadán v angličtině, stejně tak polovině mluvčích angličtiny a španělštiny byl zadán úkol 

ve španělštině, druhé polovině potom v angličtině.  

Samotný experiment probíhal následovně: participanti byli informování, že jde o test 

související s gramatickým rodem. Skupině „s označením“ byly ukazovány obrázky po jednom 

a s označením a členem, tzn. například „This is a car.“ („Toto je auto.“) nebo „Aquí está 

un carro.“ („Zde je auto.“). Tím pádem v podskupině, kde bylo zadání experimentu vedeno 

v angličtině, člen neprozrazoval rod (jelikož v angličtině ukazovací zájmeno ani člen 

gramatický rod nenese), a v podskupině, kde bylo zadání experimentu vedeno v druhém jazyce 

(francouzština, španělština), člen prozrazoval rod objektu. Skupině „bez označení“ byly 

obrázky po jednom ukazovány bez členu či ukazovacího zájmena, tzn. například „Here’s 

another drawing.“ („Zde je další obrázek.“) nebo „Aquí tenemos dibujo numero uno.“ („Zde 

máme obrázek číslo jedna.“). Respondenti si měli představit, že jsou režiséry filmu, ve kterém 

neživé předměty přicházejí k životu. Měli určit, jaký hlas by podle nich měly jednotlivé 

předměty mít, zda mužský, či ženský. Po hlavní části experimentu následoval ještě krátký test, 

ve kterém byly obrázky všech 40 objektů. Vedle nich byly napsány názvy předmětů (buď 

španělsky, nebo francouzsky), ovšem bez členů. Probandi měli napsat gramatický rod 

ke každému z obrázků.  

Jak píší autoři (Forbes et al, 2008: 74‒75), hlavním účelem studie bylo ověřit, zda 

gramatický rod, přítomný v jednom z jazyků bilingvistů, ovlivňuje jejich konceptualizaci. 

Prokázalo se, že francouzští a španělští bilingvisté odpovídali na základě gramatického rodu 

přítomném v jednom z jejich jazyků. Nejvíce se projevil vliv francouzského gramatického rodu 

u výše zmíněných 16 obrázků, ve kterých byl gramatický rod ve francouzštině opačný než 

ve španělštině. Autoři experimentu také našli zajímavý rozdíl mezi francouzsko-anglickými 

a anglicko-francouzskými bilingvisty. Zatímco prvně jmenovaní se v odpovědích řídili 

gramatickým rodem neživých předmětů ve francouzštině, druzí jmenovaní se v odpovědích 

přiblížili spíše skupině monolingvních anglických rodilých mluvčích – jejich odpovědi tedy 

byly buď náhodné (jelikož angličtina má gramatický rod pouze na zájmenech), nebo 

se shodovali na základě nějaké genderové asociace. Zdá se také, že velmi záleželo na době, 

ve které jednotliví mluvčí nabývali L2.  
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Bassetti (2007) ve své studii zkoumal dvě skupiny dětí – skupinu monolingvních 

italských rodilých mluvčích a skupinu bilingvních italsko-německých rodilých mluvčích (děti 

z druhé skupiny navštěvovaly německou školu). Všichni bilingvní mluvčí nabyli italštinu 

v raném dětství (do 4 let věku), 89 % z nich potom pravidelně mluvilo italsky doma alespoň 

s jedním z rodičů. Všichni bilingvní mluvčí nabyli také němčinu v raném dětství (do 4 let věku) 

a 74 % z nich mluvilo německy doma alespoň s jedním z rodičů. K ověření jejich jazykových 

znalostí byl, stejně jako v předchozím popsaném výzkumu, použit dotazník, ve kterém autor 

zkoumal jejich jazykovou preferenci, fakt, zda se považují za stejně zdatné v obou jazycích 

a také zda si myslí, že mluví v obou jazycích jako rodilí mluvčí. Dětí bylo přibližně polovina 

chlapců a polovina dívek, věk kolem 9-12 let.  

Ve studii bylo použito 12 černobílých obrázků (také tento autor uvádí, že obrázky byly 

vybrány černobílé z důvodu neutrality genderových konotací barev, jak se o tom zmiňuje 

Flaherty (2001: 22)). V experimentu vynechal autor objekty přírodního původu, protože, jak 

zmiňuje, se ukázalo v dřívějších experimentech (např. Mullen, 1990), že právě tyto objekty jsou 

nejčastěji spojovány se ženami. Stejně tak se autor při výběru obrázků vyhnul takovým 

obrázkům referentů neživých objektů, které jsou často spojovány s muži či ženami, protože jak 

se ukázalo například ve studii autorů Leinbach et al. (1997), děti si spojují gramatický rod 

neživých objektů s tím, kdo je podle nich nejčastěji používá. lest referentů neživých objektů 

na obrázcích mělo mužský gramatický rod v italštině a ženský gramatický rod v němčině, šest 

referentů potom mělo ženský gramatický rod v italštině a mužský gramatický rod v němčině. 

Byly přidány dva kontrolní neživé objekty na obrázcích; jeden z nich měl v obou jazycích 

ženský gramatický rod a byl typicky spojovaný se ženami (obrázek náhrdelníku) a druhý měl 

v obou jazycích mužský gramatický rod a byl typicky spojován s muži (obrázek kladiva). Před 

samotným experimentem byly vybráni dospělí rodilí mluvčí němčiny a italštiny, kteří měli 

obrázky popsat jejich názvy a přidat gramatické členy.  

Ke každému předmětu byly pořízeny dvě audionahrávky v italštině. Nahrávku 

namluvila italská rodilá mluvčí, mužská verze potom byla získaná pomocí programu Praat. 

Každá nahrávka obsahovala větu, kterou „říkal“ zmíněný neživý předmět. Například brčko 

se ptalo respondenta, zda má rád pomerančový džus (Bassetti, 2007: 262). Děti se posadily před 

počítač a ukázal se jim obrázek neživého předmětu – potom se ozvala první nahrávka s jedním 

hlasem, potom s druhým hlasem. Pořadí nahrávek s mužským či ženským hlasem se střídalo. 

Po samotném experimentu se výzkumníci dětí ještě zeptali, co je vedlo k výběru hlasu. 

Bilingvní děti navíc vyplňovali dotazník ohledně jejich jazykové historie. Podle autora 

(Bassetti, 2007: 262‒263) se monolingvní děti řídily ve svých odpovědích pomocí 
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gramatického rodu neživého objektu ve svém rodném jazyce. Děti bilingvistů nebyly tímto 

jevem ovlivněny. 

Studie autorů Boroditsky et al. (2003) je stále hojně diskutována a byla také mnohokrát 

replikována (například autorkou Chadouri, D.), bohužel však také neúspěšně (například Chen, 

2001). Poněkud kontroverzní pozadí tohoto experimentu však nic nemění na velmi zajímavém 

použití výzkumné metody přiřazování lidských atributů neživým objektům. V tomto výzkumu 

autoři postupovali následujícím způsobem. Nejdříve v prvním experimentu vybrali skupinu 15 

rodilých mluvčí angličtiny, kteří neměli žádné zkušenosti s němčinou ani španělštinou. Vybrali 

50 slov označujících zvířata a 85 slov označujících neživé objekty. Dvěma rodilým mluvčím 

španělštiny a dvěma rodilým mluvčím němčiny dali za úkol ohodnotit, zda tato slova mají jen 

jeden dominantní překlad do obou jazyků. Potom požádali mluvčí angličtiny, aby každý 

z neživých objektů a zvířat označili jako mužský, nebo jako ženský. Oba jazyky, němčina i 

španělština, se v gramatickém rodu přiřazeném referentům zvířat nenáhodně shodovaly, 

zatímco u neživých objektů tomu tak nebylo. Stejně tomu bylo i s rodilými mluvčími angličtiny 

– přesto, že angličtina nemá gramatický rod (kromě toho na zájmenech), probandi se nenáhodně 

shodovali v gramatickém rodě referentů zvířat s gramatickým rodem přiřazeným těmto 

referentům v němčině a španělštině. U neživých objektů tomu tak nebylo. Podle autorů 

(Boroditsky et al, 2003: 3) se může zdát, že gramatický rod přiřazovaný zvířatům není zcela 

arbitrární, ale může být ovlivněn konceptualizací a vlastnostmi, jaké těmto zvířatům 

podvědomě přiřazujeme.  

Autoři v této studii také zajímavým způsobem rozvádí myšlenku, která stojí 

za nabýváním kategorie gramatického rodu v jazyce. Podle autorů (Boroditsky et al, 2003: 3) 

dochází k jakési stereotypizaci neživých objektů vlivem kategorie gramatického rodu v jazyce. 

Dle autorů si může mluvčí ve snaze zapamatovat si arbitrárně přiřazený gramatický rod 

neživého objektu představit takové vlastnosti daného objektu, které mu pomohou si rod 

zapamatovat (například pokud je v daném jazyce slovo pro „slunce“ mužského rodu, mluvčí 

si může rod zapamatovat tak, že si slunce představuje s „typicky mužskými“ vlastnostmi, jako 

strašlivé, hrozivé. Pokud je v jazyce slovo pro „slunce“ ženského rodu, může si ho mluvčí 

představovat s „typicky ženskými“ vlastnostmi, například hřejivé. Další možností, kterou autoři 

nabízí, je přítomnost určitého členu – ten může také z velké části ovlivnit konceptualizaci 

daného objektu.  

Ve druhém experimentu byly účastníky rodilí mluvčí španělštiny v počtu 25, rodilí 

mluvčí němčiny v počtu 16 a rodilí mluvčí angličtiny v počtu 20 osob. Bylo vybráno 24 obrázků 

neživých předmětů, které hodnotila jako mužské nebo ženské kontrolní skupina 30 rodilých 
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mluvčích angličtiny. Z těchto objektů byla polovina mužského rodu ve španělštině a zároveň 

ženského rodu v němčině, a druhá polovina byla ženského rodu ve španělštině a zároveň 

mužského rodu v němčině. Dále bylo vybráno 24 vlastních jmen (respektive 12 vlastních jmen, 

přičemž každé ze jmen mělo svou mužskou a ženskou formu, například Patrik vs. Patricia). 

Celý experiment proběhl v angličtině. Pro každého z účastníků počítač náhodně vytvořil set 

jmen přiřazených k jednotlivým objektům a prezentoval je každému účastníkovi v náhodném 

pořadí. Úkolem bylo zapamatovat si těchto 24 objektů s jejich jmény. Obrázky se na obrazovce 

počítače objevovaly vždy na pět sekund. Po hlavní části experimentu následovala ještě 

pětiminutová distrakční činnost, která měla zvýšit obtížnost experimentu. Účastníkům pak byl 

prezentován jeden obrázek po druhém a měli za úkol určit, jaký gramatický rod mělo jméno 

kterého obrázku.  

Výsledky byly více než zajímavé. Skupina anglických rodilí mluvčích v tomto 

experimentu si pamatovali lépe ty objekty, u kterých byla odpověď stejná, jako odpověď 

kontrolní skupiny rodilých mluvčích angličtiny (kteří obrázky původně hodnotili jako mužské, 

resp. ženské). Mluvčí němčiny a španělštiny si pamatovali rod objektu lépe, pokud přiřazené 

jméno korespondovalo s rodem neživého objektu v jejich jazyce.  

Autoři Semenuks et al. ve své studii (2011) použili další velmi zajímavou a dle mého 

názoru velmi implicitní metodu. Jejich experimentu se zúčastnilo celkem 273 osob. 99 z nich 

byli rumunsko-angličtí bilingvisté (69 žen a 30 mužů), 90 z nich byli německo-angličtí 

bilingvisté (53 žen a 37 mužů) a 84 z nich byli francouzsko-angličtí rodilí mluvčí (51 žen a 33 

mužů). Bylo vybráno 225 slov, z nichž 200 slov patřilo mezi vůbec nejpoužívanější dle korpusu 

Corpus of Contemporary American English11. 25 slov, která autoři k tomuto seznamu přidali, 

označovalo referenty zvířat, protože v seznamu 200 slov taková slova chyběla. V této studii 

nebyly použity pouze slova označující neživé objekty, popřípadě zvířata, ale také slova 

označující osoby s jasně stanoveným přirozeným rodem.  

Celý experiment proběhl v angličtině. Před začátkem samotného experimentu museli 

probandi přeložit větu v angličtině, čímž dokázali svoji kompetenci v tomto jazyce. 

Respondenti potom byli informováni, že před nimi bude seznam substantiv, ke kterým budou 

mít za úkol vymyslet tři adjektiva. Polovina respondentů byla informována, že si mají představit 

daná substantiva s lidskými vlastnostmi, tedy personifikovat je. Druhá polovina tuto informaci 

nedostala, měli za úkol pouze uvést tři adjektiva. Autoři tím chtěli ověřit, zda konceptualizace 

substantiv (tedy v tomto případě jejich personifikace) začne až ve chvíli, kdy je k tomu 

respondent instruován, tedy zda tato instrukce nějak ovlivní jeho odpověď. Potom jim byla 

                                                 
11 Dostupné z: https://www.english-corpora.org/coca/ 

https://www.english-corpora.org/coca/
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po jednom prezentována substantiva – participant měl vždy za úkol uvést tři adjektiva, která 

na konci experimentu ještě přeložil do svého rodného jazyka. Po této hlavní části experimentu 

následoval ještě dotazník zkoumající jazykovou historii každého z participantů a jeho vzdělání. 

Autoři také chtěli zkoumat efekt sémantické kategorie substantiva na percepci 

gramatického rodu (Semenuks et al, 2011: 1062). Proto rozdělili substantiva do několika 

sémantických kategorií: abstraktní substantiva, substantiva označující zvířata, substantiva 

označující části těla a dále dva druhy konkrétních objektů. Na základě odpovědí probandů 

potom autoři vybrali ta substantiva, v jejichž rodě se respondenti nejčastěji shodovali jako 

na mužském v jednom jazyce a jako na ženském v jednom z dalších jazyků experimentu. Zbylo 

celkem 68 substantiv (39 abstraktních, 13 označujících zvíře, 4 označujících části těla a 12 

označujících ostatní konkrétní objekty). Pro tato substantiva potom autoři sebrali všechna 

použitá adjektiva. Z nich vybrali taková, která byla použita pro popis osob, které byly jasně 

mužského nebo ženského přirozeného rodu. Pro každé z těchto vybraných adjektiv potom 

vypočítali jeho frekvenci použití mezi substantivy označujícími muže a také frekvenci použití 

mezi substantivy označujícími ženy. Následně odečetli frekvenci výskytu každého adjektiva 

mezi adjektivy přiřazenými k osobám ženského pohlaví od frekvence výskytu daného adjektiva 

mezi adjektivy přiřazenými k osobám mužského pohlaví. Takto vytvořili tzv. adjektivní 

rodovou valenci – vyšší pozitivní hodnota označovala více konotací maskulinních, vyšší 

negativní hodnota potom označovala více konotací femininních. Pomocí této vytvořené valence 

potom byli schopni porovnávat odpovědi respondentů. Jednou z dalších porovnávaných veličin 

bylo pořadí adjektiv, v jakém je respondenti udávali (podrobněji Semenuks et al, 2011: 1064). 

Výsledkem byl potvrzen předpoklad, že mluvčí se budou při vymýšlení adjektiv řídit 

gramatickým rodem, který má dané slovo v jejich rodném jazyce. Z neznámých důvodů se tento 

jev projevil ve větší míře u gramaticky ženských substantiv.  

Ze shrnutí v tomto oddílu je více než patrné, že kategorie gramatického rodu je velmi 

vděčným tématem mnoha studií a výzkumů. V tomto shrnutí jsem uvedla jen několik takových 

experimentů, abych na těchto příkladech ilustrovala použití metody přiřazování lidských 

atributů (především) neživým objektům. Experiment autora Bassetti (2007) je pro můj nynější 

výzkum důležitý především proto, jakým způsobem autor uvažuje o nabývání schopnosti užívat 

jazykové kategorie u dětí (můj experiment sice nebyl proveden na dětech, nicméně věk nabytí 

jazyka je pro můj výzkum důležitý, viz jazykový dotazník v příloze A). Také se v něm potvrzuje 

argument pro omezení genderové zatíženosti obrázků genderovými konotacemi barev, tedy 

použití černobílých obrázků zobrazujících neživé objekty, kterým jsem se řídila (stejně tak 

v práci Flaherty, 2001: 22). A konečně autor používá stejnou metodu, tedy metodu přiřazování 
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hlasů, i když jiným způsobem, konkrétněji – v mém experimentu (Červenková, 2017), stejně 

jako v experimentu autorů Forbes et al. (2008) měli respondenti přiřazovat pomyslné hlasy 

domněle „oživlým“ objektům, přičemž autor tohoto výzkumu svoje neživé objekty opravdu 

„uvedl k životu“. Jedinou pochybnost bych vyjádřila k použití počítačové aplikace Praat 

k převedení nahrávky mluvené ženskou rodilou mluvčí na nahrávku mužského hlasu. 

Domnívám se, že taková nahrávka nikdy nemohla znít tak přirozeně, jako by zněla od rodilého 

mluvčího. 

Kontroverzní studii autorů Boroditsky et al. (2003) jsem podrobně rozebrala 

ve své předchozí práci (Červenková, 2017: 15-16), kde jsem se věnovala rozvinutí hypotézy 

o tom, že dle mého názoru tento experiment nemohl proběhnout správně. S kritikou tohoto 

experimentu se také lze setkat u výše zmíněného autora Chen (2001). Pro tuto práci není 

žádoucí dále se věnovat rozvíjení této kritiky, experiment jsem zde uvedla pouze pro ilustraci 

použití metody přiřazování jmen (i když na rozdíl od této práce již předem vybraných) kterou 

jsem se inspirovala i v této práci.  

Studie autorů Semenuks et al. (2011) má jistě daleko větší relevanci, už kvůli velkému 

vzorku respondentů, a tudíž i velkému množství odpovědí. Autoři představují další metodu, 

tedy přiřazování adjektiv k jednotlivým stimulům, nejde již však pouze o neživé objekty, 

ale také o referenty zvířat, osob, částí těla a abstraktních pojmů. Dle mého názoru bylo 

v experimentu použito obrovské množství substantiv (225), které si vyžádalo ještě větší 

množství odpovědí (225 x 3, pokud vezmeme v potaz, že každý respondent měl uvést 

tři adjektiva ke každému ze substantiv). Je otázkou, zda za cenu snahy o nasbírání tak velkého 

množství dat neutrpěla relevance tohoto výzkumu – dle mého názoru nemohli být respondenti 

schopni vyjmenovat takové množství adjektiv, takže mohlo dojít k jejich unavení a ke snížení 

kvality jejich odpovědí.  
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4.1.1 Popis předchozího vlastního výzkumu 

Ačkoliv je obsahem této práce zcela samostatný výzkum, jak jsem již zmínila, jeho téma 

a částečně i použitá metodologie zčásti navazuje na můj výzkum předchozí (Červenková, 

2017). Můj předchozí výzkum se nyní pokusím krátce shrnout. Stručně popíšu jeho zaměření 

a téma, potom se budu věnovat popisu designu a metodologie, a nakonec jeho výsledkům. 

Na závěr zmíním, v jakém smyslu bych touto současnou prací chtěla na předchozí výzkum 

navázat, čím ho vylepšit a v čem vidím jeho slabosti, které bych současným výzkumem chtěla 

napravit. 

Stejně jako tento výzkum, i má předchozí práce se věnovala tématu gramatického 

jmenného rodu. Experiment byl pak uskutečněn ve formě srovnání dvou jazyků, češtiny a 

maďarštiny, tedy jazyka obsahujícího gramatickou kategorii rodu, a jazyka, ve kterém tato 

gramatická kategorie absentuje. Základní hypotéza spočívala v úvaze, že se budou čeští rodilí 

mluvčí při konceptualizaci neživých objektů ve svých odpovědích řídit pomocí gramatického 

rodu ve svém rodném jazyce, přičemž maďarští rodilí mluvčí budou odpovídat náhodně, jelikož 

maďarština kategorii rodu neobsahuje. Práce si také kladla za úkol zjistit, zda se mluvčí 

jednotlivých jazyků ve svých odpovědích budou shodovat, a také zda se v odpovědích shodnou 

mluvčí obou jazykových skupin navzájem.  

K ověření tohoto předpokladu byly vybrány dvě výzkumné metody; v obou bylo za úkol 

přiřadit lidské atributy neživým předmětům. V jednom typu výzkumného dotazníku měli 

probandi za úkol přiřadit neživým referentům hlasy, jaké by měly, pokud by hrály v kresleném 

filmu, ve druhém typu výzkumného dotazníku pak měli probandi za úkol přiřazovat neživým 

objektům vlastní jména. Bylo vybráno 24 obrázků neživých objektů, z nichž polovina byla 

v českém jazyce mužského rodu a polovina ženského rodu. Pokusila jsem se vybrat takové 

objekty, které nejsou typicky spojované s muži či ženami (viz rozdíl se současnou prací, ve 

které takové obrázky záměrně vybírám, abych si ověřila možnou genderovou stereotypizaci 

těchto předmětů, viz příloha B). Jak lze vidět dle výsledků předchozí práce (Červenková, 2017: 

30-31), ne vždy se toto podařilo – například obrázek hřebenu mi nepřišel nijak genderově 

zatížený, ukázalo se však, že maďarští rodilí mluvčí ho nenáhodně považovali za objekt ženský.  

Experimentu se zúčastnilo celkem 84 respondentů na straně české (41 probandů, z toho 21 žen 

a 20 mužů, vyplnilo dotazník s přiřazováním hlasů a 43 probandů, z toho 24 žen a 19 mužů, 

vyplnilo dotazník s přiřazováním jmen) a celkem 82 respondentů na straně maďarské (45 

probandů, z toho 31 žen a 14 mužů, vyplnilo dotazník s přiřazováním hlasů a 37 probandů, 

z toho 25 žen a 12 mužů, vyplnilo dotazník s přiřazováním jmen). Účastníkem průzkumu mohl 

být pouze člověk, který měl pouze jeden rodný jazyk (češtinu nebo maďarštinu). Účastníci 
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vyplňovali výzkumný dotazník online přes webovou stránku Survio.com.  

Při kontrole výsledků jsem nejprve ověřila shodu odpovědí mluvčích mezi sebou – 

českých a maďarských zvlášť. Celkové odpovědi byly víceméně půl na půl – cca polovina všech 

odpovědí byla v mužském a cca polovina všech odpovědí v ženském rodě, a to jak u českého, 

tak u maďarského jazyka. Jak jsem uvedla ve své předchozí práci (Červenková, 2017: 27), toto 

mohlo být způsobeno shodným počtem neživých referentů mužského a neživých referentů 

ženského rodu v českých dotaznících a náhodou způsobenou absencí gramatického rodu 

v maďarských dotaznících. Pro vyloučení možnosti náhody u českých dotazníků jsem 

porovnala odpovědi pro česká maskulina. Zatímco u neživých referentů, kteří mají v českém 

jazyce mužský gramatický rod, čeští rodilí mluvčí přiřazovali mužský hlas nebo jméno 

v cca 75-78 % případů, jako ženské pouze v 22-25 % případů. U maďarských rodilých mluvčí 

se čísla stále pohybovala cca kolem 50 %, to znamená, že šlo o náhodné odpovědi. U neživých 

referentů, kteří mají v českém jazyce ženský gramatický rod, čeští rodilí mluvčí označovali jeho 

hlas nebo jméno jako ženské v cca 63-68 % případů, jako mužské v cca 32-37 % případů. U 

maďarských rodilých mluvčích byla česká feminina označena jako ženská v cca 55-64 % 

případů a jako mužská v 36-45 % případů 12  (Červenková, 2017: 28-29). Potvrdil se tedy 

předpoklad, že se čeští rodilí mluvčí budou ve svých odpovědích řídit gramatickým rodem 

daného neživého objektu, nepotvrdila se však v tomto směru významná shoda v odpovědích 

maďarských rodilých mluvčích a pokud ano, byla nejpravděpodobněji způsobena nerovným 

vzorkem uchazečů.  

Konzistentnost odpovědí pro jednotlivé objekty však ukázala zajímavější data. Jak jsem 

již psala výše, nepovedlo se vybrat zcela genderově nezatížené objekty. Kromě obrázku hřebenu 

byl například obrázek bubnu považován za nenáhodně mužský (Červenková, 2017: 31). 

Některé objekty, které byly v českých dotaznících označeny jako nenáhodně femininní 

(například trumpeta, nebo kotva), byly v maďarských dotaznících naopak nenáhodně 

maskulinní – lze si tedy klást otázku, zda existuje nějaká genderová asociace, která mohla 

maďarské rodilé mluvčí v jejich odpovědích ovlivnit. Pokud taková asociace existuje, může 

existovat i v odpovědích českých rodilých mluvčích – v jejich případě je však gramatický rod 

objektu očividně silnější motivací v odpovědi. Právě tomuto tématu se věnují výše zmíněné 

experimenty, jako například Semenuks et al. (2011).   

V dotazníku s přiřazováním vlastních jmen se však objevil zajímavý nepředpokládaný 

jev. Maďarští rodilí mluvčí přiřazovali vlastní jména neživým referentům podle toho, zda 

                                                 
12 Dle mého názoru mohl být tento jev způsoben nevyrovnaným vzorkem respondentů, v němž na maďarské straně výrazně 

převažovaly ženy. 
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se rýmovala, nebo alespoň shodovala v prvním fonému s jejich názvem v maďarštině. Mluvčí 

také pojmenovávali předměty na základě možných asociací (například se objevil štětec jménem 

Adolf). Vznikl tak velmi zajímavý soubor odpovědí, ve kterých se tento fenomén projevil – 

například u názvu označujícího vidličku (maďarsky villa) celkem 15 mluvčích variovalo vlastní 

jméno objektu očividně na základě jeho názvu v maďarštině – objevila se tedy jména jako 

Vilmos, VIllő nebo Vilma. Tento jev se u českých rodilých mluvčích neprojevil (až na drobné 

výjimky, jako například obrázek klíče pojmenovaný jménem Petr). (Červenková, 2017: 33-34).  

V současném výzkumu bych se ráda vyvarovala některých nedostatků předchozího 

výzkumu, v určitých ohledech bych se však chtěla předchozím výzkumem inspirovat. 

Především se v nynější studii věnuji podrobnějšímu zkoumání jazykové historie respondentů. 

Je to samozřejmě způsobeno samotnou odlišností tématu současné práce, tedy výzkumu vlivu 

gramatického rodu u bilingvistů, což je hlavní předpoklad pro podrobnější výzkum jazykové 

historie, která právě u bilingvistů bývá nejsložitější. Otázka, kterou jsem pokládala probandům 

v předchozím výzkumu, tedy konkrétně „Uveďte prosím svůj rodný jazyk (pokud jste vyrůstali 

ve vícejazyčném prostředí, uveďte prosím všechny jazyky).“ (Červenková, 2017: 39) 

mi z hlediska mojí současné práce a také současným pohledem přijde zcela nedostačující. 

Výraz „rodný jazyk“ není všeříkající a jeho definice v povědomí mluvčích může být velmi 

variabilní. Velmi důležitá se zdá být také doba vystavení dalším jazykům, aktivní a pasivní 

používání jazyka, věk, ve kterém proband jazyk nabyl, a podobně. Proto se ve svém nynějším 

výzkumu věnuji tématu nabývání a používaní jazyka L1 a L2 (případně i L3) velmi podrobně.  

Co se týče metodologie předchozího výzkumu, tedy konkrétně dvou výzkumných 

metod, přiřazování hlasů a přiřazování vlastních jmen neživým referentům, ty považuji za velmi 

funkční a dosud jsem nenarazila na dostupnější a implicitnější metody v psycholingvistickém 

výzkumu. Z tohoto důvodu jsem se je i v této práci rozhodla použít, rozhodla jsem se je však 

rozšířit o další metodu, a to metodu přiřazování neživých objektů k obrázkům referentů 

mužského, resp. ženského pohlaví. Doufám, že i v nynější práci se objeví nějaké zajímavé jevy 

týkající se shody prvního fonému názvu objektů v maďarštině s prvním fonémem jejich 

přiřazených odpovědí. Pro nynější výzkum jsem vybrala zcela nové obrázky neživých 

referentů, rozdělila jsem je však do skupin podle genderové zatíženosti a jejich druhu (předměty 

přírodního a umělého původu) (viz příloha B). 

Ráda bych také dosáhla konzistentnějšího a rovnoměrnějšího vzorku respondentů 

v obou jazykových skupinách. Nebude přikládána taková váha rovnoměrnému počtu mužů a 

žen ve výzkumu, spíše se budu soustředit na rovnoměrný počet mluvčích v obou jazykových 

skupinách. 



34 

 

Online forma dotazníku se mi stále jeví jako nejdostupnější, proto jsem se rozhodla ji 

použít i v nynější práci, nicméně jsem k tomuto účelu vybrala lepší a dostupnější server, a to 

googleforms.com, který je z hlediska tvoření online dotazníků i následné analýzy dle mého 

názoru nejlepší. A konečně téma mojí nynější práce se zaměřuje na bilingvní rodilé mluvčí, 

tedy nebudu se již obracet na monolingvní mluvčí češtiny, a to ani jako na kontrolní skupinu. 

Jako hlavní skupina mého výzkumu jsou nyní bilingvní mluvčí maďarštiny a slovenštiny, 

jejichž možné genderové interference jsou hlavním předmětem mého zájmu. Monolingvní 

skupina mluvčích maďarštiny, jejichž jazyková historie neukáže žádné vystavení dalšímu 

jazyku (v době raného a pozdního dětství, kategorizace viz příloha A), bude sloužit jako skupina 

kontrolní.  

4.2  Přiřazování neživých objektů k obrázkům referentů mužského, resp. ženského 

pohlaví 

Další ze zajímavých metod výzkumu je metoda přiřazování neživých objektů k obrázkům 

referentů mužského nebo ženského pohlaví. Při použití této metody jsou probandi instruování 

k tomu, aby přiřadili (nejčastěji neživé) objekty k obrázkům referenčních postav, které jsou 

výrazně genderově rozlišené. Dle mého názoru jde o dobrý způsob, jak odvést respondenty od 

přemýšlení nad daným úkolem. Zdá se, že tato metoda ani není zcela lingvistická, jde spíše 

o přiřazování objektů na základě vnitřní genderové asociace. Této souvislosti se věnuje 

například autor Leinbach et al. (1997: 119), který zkoumal, zda děti spojují objekty nejčastěji 

s tím, kdo daný objekt používá.  

Tuto metodu použila například autorka El-Yousseph ve svém výzkumu (2006). Tohoto 

výzkumu se zúčastnilo 36 německých rodilých mluvčích a 37 anglických rodilých mluvčích 

(někteří z nich mluvili dalšími jazyky, někteří z nich byli bilingvní v dalším jazyce, a to včetně 

němčiny v případě anglických mluvčích). Postupně byly respondentům zobrazovány obrázky 

s označujícím substantivem. Ze stimulů bylo 29 substantiv ženského rodu, 19 deminutiv 

vytvořených ze substantiv ženského rodu, 27 substantiv mužského rodu, 20 deminutiv 

vytvořených ze substantiv mužského rodu, 14 substantiv středního rodu a 15 deminutiv 

vytvořených ze substantiv středního rodu. Pouze 15 substantiv z každé rodové kategorie bylo 

zařazeno do analýzy dat. Substantiva byla zobrazována bez gramatického rodu. Pro skupinu 

anglických rodilých mluvčích byla slova přeložena do angličtiny. Obrázky byly černobílé, pro 

stejné substantivum a jeho deminutivum se nelišily. Respondentům byl vždy zobrazen jeden 

testovací obrázek s označujícím substantivem, nad nímž byly dva referenční obrázky, které 

zobrazovaly dva přirozené rody (muž/žena, král/královna, obr/baletka); pozice těchto obrázků 
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se v průběhu experimentu náhodně střídaly. Probandi měli za úkol označit obrázek postavy, 

ke kterému podle nich testovací obrázek se substantivem náležel, a potom měli navíc číslem 

vyznačit podobnost obou obrázků, a to od 1 do 5 (1 = nejpodobnější, 5 = nejméně podobný). 

Respondenti byli také instruováni k tomu, aby odpovídali co nejrychleji. Celá prezentace byla 

proložena ještě testovacími otázkami, ve kterých se potvrzoval přirozený rod postav, ke kterým 

respondenti obrázky připojovali (například obrázek baletky měli zařadit buď ke králi, nebo ke 

královně).   

Ukázalo se, že němečtí mluvčí se řídili ve svých odpovědích gramatickým rodem (častěji 

přiřazovali objekty mužského rodu v němčině k mužským referenčním postavám, méně často 

potom přiřazovali objekty ženského a středního rodu v němčině k mužským referenčním 

postavám). Deminutiva němečtí rodilí mluvčí zařazovali častěji k referenčním postavám žen, 

nedeminutivní substantiva zařazovali k postavám žen méně často. Dle autorů se tím ukazuje 

jakýsi feminizující efekt u deminutiv, při kterém nezáleží na gramatickém rodě substantiva (El-

Yousseph, 2006: 36). U anglických rodilých mluvčích převažoval výběr mužské referenční 

postavy, ale také se ukázal feminizující efekt u deminutiv.  

4.3  Výzkum klasifikace objektů přírodního původu a objektů uměle vytvořených 

do mužských, resp. ženských kategorií 

V tomto případě nejde ani tak o výzkumnou metodu, jako spíše o hypotézu, k jejímuž ověření 

se používá rozmanitá škála různých výzkumných metod. Zdá se však důležité zmínit některé 

studie, které se touto hypotézou zabývají, jelikož jsem také na jejím základě vybírala obrázky 

neživých referentů do svého vlastního experimentu a diskutovala jsem ji při následném 

hodnocení výsledků (příloha B a oddíl 5.4).  

U této hypotézy je ověřována myšlenka, že lidé (v následujícím případě konkrétně děti) 

klasifikují objekty přírodního původu častěji jako ženské a objekty uměle vytvořené častěji jako 

mužské. Ve své studii autorka Mullen (1990) popisuje provedený experiment, který tuto 

hypotézu potvrdil. Tohoto experimentu se zúčastnilo 22 dětí z druhé třídy základní školy, z toho 

11 bylo chlapců a 11 dívek ve věku cca 7 a půl roku. Experiment probíhal ve dvou částech, 

které mezi sebou měly časový odstup jednoho týdne. 

V první části experimentu autorka ukazovala každému z probandů postupně obrázky 

vystříhané z časopisu. Instruovala probandy tak, že jim řekla, že budou hrát hru, při které 

je potřeba obrázky rozřadit do dvou skupin, v nichž spolu obrázky nějakým způsobem souvisí. 

Skupiny autorka označila smyšlenými jmény GIP a LUM, které označovaly skupiny objektů 

přírodního původu a objektů vytvořených uměle, probandům však toto nesdělila. Do skupiny 
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GIP dala jako příklad obrázek jezera, do skupiny LUM obrázek budovy (pořadí prezentace 

těchto skupin a jejich umístění na stole se měnilo průběžně mezi jednotlivými probandy). 

Probandovi autorka ukázala celkem 20 obrázků a poprosila probanda, aby je rozřadil 

do jednotlivých skupin; v této části experimentu ho opravila, pokud udělal chybu a obrázek 

zařadil do špatné skupiny. Obrázky byly různého druhu, mezi nimi byl například obrázek růže, 

fotoaparátu, opice, salátu… Dále dala probandovi 28 dalších, jiných obrázků, tentokrát však 

instruovala probanda k tomu, aby jí obrázky neukazoval, jen pojmenovával skupiny, do kterých 

daný obrázek zařazuje; autorka si vždy zapsala pouze číslo napsané na zadní straně kartičky 

s obrázkem. Tentokrát probanda neopravovala v jeho odpovědích. 

V druhé části experimentu použila autorka celkem 16 obrázků zobrazujících postavy 

a genderově zatížené objekty (asijský chlapec, afroamerická dívka, dámská kabelka, dýmka, 

dámská bota, pánský oblek, a podobně) a 24 testovacích obrázků, z nichž polovina zobrazovala 

objekty přírodního původu (jablko, květina, mraky, ryba, strom) a polovina objekty uměle 

vytvořené (hodiny, dům, letadlo, lahev, nůžky). Obrázky pro účely výzkumu barevně namaloval 

umělec, který o účelu experimentu nic nevěděl. Autorka také nechala ověřit genderovou 

neutralitu testovacích obrázků samostatnou skupinou probandů, kterým dala dané obrázky 

ohodnotit (spolu s obrázky postav a dalšími, genderově zatíženými obrázky) na škále 

maskulinity a femininity, aby si ověřila, že testovací obrázky byly hodnoceny jako neutrální. 

Probandi byli znovu instruováni k tomu, aby zařazovali obrázky do jednotlivých kategorií, 

které byly tentokrát pojmenovány DEP a TAS; ty označovaly kategorii mužskou a ženskou, 

pořadí prezentace také těchto dvou skupin a jejich umístění na stole se měnilo průběžně mezi 

jednotlivými probandy. Pro obě skupiny nejprve autorka prezentovala jeden obrázek, který 

danou skupinu nepřímo označoval. Autorka po celou dobu průběhu experimentu neviděla žádný 

z obrázků, zapisovala si pouze čísla obrázků, které proband zařazoval do jednotlivých kategorií. 

Obrázky byly navíc před každým příchodem dalšího probanda promíchány, aby autorka 

nemohla předpokládat pořadí odpovědí. 

Hypotéza autorky se potvrdila; ukázalo se, že probandi asociují objekty přírodního 

původu častěji s ženami, a naopak. Asociace objektů přírodního původu s ženami je však 

silnější než asociace objektů uměle vytvořených s muži, nejspíš v důsledku kulturních konotací, 

jako je „matka Země“, a podobně, jak míní autorka (Mullen, 1990: 585). Autorka si uvědomuje 

možná slabá místa svého experimentu a tvrdí, že nucené zařazování obrázku do dvou skupin 

může být pro děti limitující. Chtěla ještě udělat kontrolní část experimentu se skupinou 

neutrální, to však bylo pro děti tak matoucí, že se ji rozhodla do studie nezařadit. Podobnému 

tématu se také věnují například autoři Sera et al. (2002).  
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4.4  Generické maskulinum v psycholingvistickém výzkumu rodu 

Stejně jako v předchozím případě (oddíl 4.3) se zde nejedná přímo o formu výzkumné metody. 

Jak o tomto pojmu píše Valdrová (2017), obecně jde o název osoby v mužském rodě, který 

je však běžně považován za neutrální, pokud je v dané souvislosti rod osoby považován 

za nedůležitý, nebo pokud není znám. Používá se zejména v názvech označujících profese, 

které (především v minulosti) zastávali zejména muži. Tento pojem je v souvislosti 

s psycholingvistickým výzkumem rodu často využíván jako základ pro různé hypotézy. 

Existuje mnoho studií, jenž se zaobírají právě generickým maskulinem a jeho používáním 

(například studie autorů Gabriel & Gygax, 2008, nebo Engelberg, 2002). 

Ve studii autorů Gabriel & Gygax (2008) byl v souvislosti s generickým maskulinem 

proveden následující experiment. llo o reprodukci experimentu provedeného na angličtině 

(Gygax et al, 2008). Bylo vybráno 36 studentů norské univerzity (18 mužů a 18 žen) ve věku 

kolem 21 let.  Bylo jim představeno 72 dvojic vět, z nichž polovina byla testovacích a polovina 

výplňkových. První věta ve dvojici vždy představila nějakou skupinu lidí, přičemž v ní byl 

použit název nějaké profese nebo role v množném čísle. Druhá věta potom upřesnila, 

že ve skupině byli přítomni nějací muži nebo ženy. Například šlo o následující typy vět (Gabriel 

& Gygax, 2008: 453): 

1a: Sociální pracovníci procházeli stanicí. 

1b: Protože hlásili pěkné počasí, některé z žen si na sebe nevzaly kabát. 

 

V první větě bylo střídavě použito celkem 36 různých názvů profesí nebo rolí. Ty byly 

vybrány následovně: 12 bylo typicky mužských, 12 typicky ženských a 12 neutrálních. Tyto 

názvy byly předem zvoleny pomocí výsledků přidruženého experimentu ve studii autora Gygax 

et al (2008), ve které autor z odpovědí respondentů usoudil, jaké z těchto profesí a rolí jsou 

nejčastěji spojovány se ženami a k těm potom připojil podobně stereotypní mužské protějšky. 

Z předchozího experimentu potom autoři tohoto experimentu použili stejný vzorec a otestovali 

norské ekvivalenty vybraných slov na kontrolní skupině 30 norských studentů (15 mužů a 15 

žen). Dvě substantiva, konkrétně označující profesi ‚krejčího‘ a ‚prodejce‘, byly klasifikovány 

jinak v angličtině a jinak v norštině; vzbuzovaly jinou genderovou asociaci. Autoři se rozhodli 

použít původní jména i přes tento drobný rozdíl a výsledky potom diskutovat při zahrnutí 

a nezahrnutí těchto dvou slov do výsledků.  

Ve druhé větě byla v 18 případech zmíněna žena, a to šestkrát po první větě 

se substantivem označujícím stereotypně ženskou roli nebo profesi, šestkrát po první větě 

se substantivem označujícím stereotypně mužskou roli nebo profesi a šestkrát po první větě 
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se substantivem označujícím stereotypně neutrální role nebo profese, a v 18 případech muž (se 

stejnými pravidly, jako v předchozím případě). Druhá věta také obsahovala fráze jako „jeden 

z“, „většina z“, „několik z“, a podobně, před samotným slovem ‚muži‘, resp. ‚ženy‘. Bylo 

vytvořeno celkem 6 dotazníků, aby bylo dosaženo dostatečně promíchaného vzorku vět, tedy 

aby každý z názvů označující roli nebo profesi byl následován stejně často slovy ‚muž‘, resp. 

‚žena‘. Každý z probandů měl odpovědět „ano“, v případě, že si myslel, že druhá část věty je 

adekvátním a smysluplným pokračováním věty první. Aby se zjistilo, zda respondenti dávají 

pozor, bylo do experimentu vloženo 36 výplňkových vět vyžadujících odpověď „ne“.   

Výsledky byly interpretovány na základě reakční doby respondentů a samozřejmě jejich 

odpovědí „ano“ či „ne“. Hypotéza byla taková, že pokud měli respondenti problém 

s pokračováním věty a jejím celkovým smyslem, nejspíše odpověděli „ne“. Pokud odpověděli 

„ano“, ale trvalo jim to delší dobu, značilo to, že jim pochopení smyslu věty trvalo delší dobu.  

Výsledkem bylo zjištění, že stereotypizace ovlivňuje konceptualizaci rodu v norštině. Pokud 

byly ve větě použity neutrální názvy rolí či profesí, odpovědi respondentů byly orientované 

spíše směrem k mužskému rodu.    
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5.  Experiment 

Nejrozsáhlejší částí této práce je část praktická, kterou tvoří vlastní výzkum. V této kapitole jej 

podrobně popíšu. Budu se věnovat především popisu výzkumných otázek (oddíl 5.1), designu 

provedeného experimentu a podrobnému popisu jeho metod (oddíl 5.2), stejně jako popisu jeho 

účastníků (oddíl 5.3). Následně podrobně rozeberu výsledky provedeného experimentu, 

provedu porovnání výsledků obou skupin účastníků (skupiny monolingvních13  maďarských 

mluvčích a skupiny bilingvních 14  mluvčích maďarštiny a slovenštiny) a také porovnání 

výsledků v rámci jednotlivých metod (oddíl 5.4). Následně se pokusím výsledky konfrontovat 

s předchozím výzkumem (Červenková, 2017) (oddíl 5.5). Zároveň se také pokusím výsledky 

srovnat s výzkumy jiných autorů (oddíl 5.6). Celou kapitolu uzavřu vyhodnocením výsledků 

a nových poznatků, ale také reflexí, zda došlo k naplnění či vyvrácení původních hypotéz 

a úvahami nad možnou interpretací těchto výsledků. Také se stručně zmíním o nedostatcích 

výzkumu a jejich možném řešení v případě dalšího výzkumu podobného rázu (oddíl 5.7).  

5.1  Výzkumné otázky 

Mým záměrem bylo provedeným experimentem ověřit: 

1. Zda se v odpovědích bilingvních rodilých mluvčích maďarštiny a slovenštiny projeví 

interference v genderové konceptualizaci neživých objektů způsobené vlivem 

gramatického rodu slovenských substantiv. Jelikož zadání dotazníku je v maďarštině, 

je pravděpodobné, že budou mít bilingvní mluvčí aktivovánu především maďarštinu. Mým 

předpokladem však je, že genderovou konceptualizaci ovlivní také gramatický rod 

substantiv označujících jednotlivé objekty ve slovenštině. Mojí hypotézou je tedy 

předpoklad, že v odpovědích bilingvních mluvčích maďarštiny a slovenštiny 

se signifikantně projeví vliv gramatického rodu ve slovenštině, tedy přesněji řečeno se jeho 

vliv projeví jako interference v gramatickém rodě odpovědí bilingvistů.  

2. Zda se bilingvní mluvčí maďarštiny a slovenštiny, jakožto i monolingvní mluvčí 

maďarštiny (kteří nejsou ovlivněni gramatickým rodem ve svém rodném jazyce) budou 

ve svých odpovědích nenáhodně shodovat napříč třemi různými výzkumnými metodami, 

a to jak mezi sebou, tak v porovnání obou jazykových skupin. Pokud ano, zda se bude jednat 

o objekty, jenž by se daly označit jako genderově zatížené (například autoři 

Leinbach et al. (1997) se ve své práci věnují předpokladu, že respondenti spojují neživé 

                                                 
13 Skupinou monolingvních mluvčích jsou v této práci označování takoví mluvčí maďarštiny, kteří v průběhu raného nebo 

pozdního dětství nenabývali žádný další jazyk s gramatickým rodem a jejichž index slovenštiny (oddíl 5.3.1) byl nulový. 
14 Skupinou bilingvních mluvčích maďarštiny a slovenštiny jsou v této práci označováni takoví mluvčí, kteří v jazykovém 

dotazníku (oddíl 5.2.1.) uvedli kompetenci v maďarštině a slovenštině a zároveň v raném nebo pozdějším dětství nenabývali 

žádný další jazyk s gramatickým rodem a jejichž index slovenštiny (oddíl 5.3.1) je vyšší, než nulový. 
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předměty s rodem toho, kdo je podle nich nejčastěji používá), nebo zda se nějakým 

způsobem v odpovědích respondentů projeví vliv toho, zda se jedná o předmět přírodního 

původu, nebo o předmět vytvořený uměle (dle teorie, že neživí referenti přírodního původu 

jsou nejčastěji spojovány s ženským rodem, jako například ve studii Mullen (1990)); 

3. Zda se nějak projeví fenomén, který se vyskytl v předchozím výzkumu (Červenková, 2017: 

32-34), totiž shoda prvního fonému názvu neživého objektu v maďarštině s prvním 

fonémem vlastního jména, které mu respondenti přiřadí (konkrétně v typu dotazníku 

s metodou přiřazování vlastních jmen neživým objektům). 

5.2  Design a metody experimentu 

K ověření výše zmíněných předpokladů byly v experimentu použity celkem tři různé metody. 

Bylo tak učiněno za účelem porovnání výsledků experimentů v rámci různých metod, aby bylo 

možné vyloučit možnost, že některá z nich byla například příliš implicitní, nebo naopak příliš 

explicitní, a tudíž by výsledky výzkumu znehodnotilo právě její použití. Z tohoto důvodu byly 

vybrány tři, z nichž první dvě se liší pouze druhem personifikované vlastnosti, kterou mají 

probandi za úkol neživým referentům přiřazovat, třetí pak představuje jiný úkol, jehož jádro 

spočívá v přivlastňování neživého objektu genderově rozlišeným referentům. Byly vybrány 

konkrétně tyto tři: 

 Metoda přiřazování hlasů neživým referentům 

 Metoda přiřazování vlastních jmen neživým referentům 

 Metoda přiřazování neživých objektů k referentům mužského, resp. ženského pohlaví 

 

Experiment probíhal online po dobu necelých tří měsíců. Výzkumné dotazníky byly 

vytvořeny pomocí bezplatné online aplikace Google Forms. Každý jednotlivý proband vyplnil 

pouze jeden typ dotazníku (žádný proband nevyplnil více typů dotazníku, aby nebyly ovlivněny 

jeho odpovědi odpověďmi z dotazníků předešlých). Tři metody představovaly tři typy 

dotazníků. Všechny dotazníky byly kompletně v maďarském jazyce, takže jeho pochopením a 

odpovídáním na otázky splnil proband první předpoklad pro možnou účast ve výzkumu: byl 

schopen rozumět maďarskému jazyku. Každý dotazník obsahoval nejprve otázky ohledně 

pohlaví a věku probanda. 

5.2.1   Jazykový dotazník, zadání jednotlivých dotazníků  

Každý dotazník následně obsahoval otázky zkoumající jazykové schopnosti a jazykovou 

historii jednotlivých probandů. Tato část byla velmi podrobná, nejprve obsahovala dotazy 
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na aktivní i pasivní používání maďarského jazyka, probandi měli za úkol se na škálách 

ohodnotit ve své schopnosti se dorozumět maďarským jazykem a ve své schopnosti porozumět 

maďarskému jazyku. Dále dotazník obsahoval otázky na četnost používání maďarštiny 

v každodenním životě jak aktivně, tak pasivně, dále otázky týkající se toho, s kým probandi 

nejčastěji mluví maďarsky, a podobně (přesné znění dotazníku je přílohou této práce, 

příloha A). Na konci této části dotazníku byla možnost otázky jakýmkoliv způsobem upřesnit 

ve volné textové odpovědi. Dále následovaly otázky týkající se jazykové historie probanda. 

Proband měl v odpovědi na otázku „Kdy jste se začal učit maďarsky?“ na výběr tři odpovědi: 

 „v raném dětství (do 4 let věku)“ 

 „v pozdějším dětství (od 5 do 11 let věku)“ 

 „v dospívání/v dospělosti (od 12 let věku dodnes)“ 

 

Rozdělení probandů vycházelo z předpokladu, že první kategorie znamená kontakt 

s jazykem v domácím prostředí, tedy před začátkem institucionálního vzdělávání, druhá 

kategorie znamená kontakt s jazykem v průběhu školní docházky na 1. stupni a třetí kategorie 

zahrnuje ostatní případy. Pro srovnání lze uvést, že tyto kategorie se ve výzkumech často liší; 

například ve studii Forbes et al. (2008: 70) byly děti rozděleny na tzv. rané žáky a tzv. pozdní 

žáky podle hranice sedmého roku života, zatímco ve výzkumu Bassetti (2007: 260-261) podle 

hranice osmého roku života. 

Na odpovědi na tuto otázku záviselo další přesměrování dotazníku. Pokud proband zvolil 

první odpověď, dotazník ho přesměroval na otázky týkající se jeho raného dětství, tedy byl 

dotázán, kdo na něj v raném dětství mluvil maďarsky, zda oba rodiče, nebo pouze jeden 

z rodičů, nebo nějaký jiný příbuzný. Pokud proband zvolil druhou odpověď, dotazník 

ho přesměroval na otázky týkající se jeho pozdějšího dětství, tedy byl dotázán, v jakých 

případech se ocital v kontaktu s maďarštinou, zda to bylo v důsledku pobytu v zahraničí, nebo 

zda se do kontaktu s maďarštinou dostal v rámci školní výuky, a podobně. Byl také dotázán na 

upřesnění věku, ve kterém se začal dostávat s maďarštinou do kontaktu. Proband také znovu 

dostal možnost otázky upřesnit ve volné textové odpovědi. Pokud proband zvolil třetí možnost, 

byl dotázán, zda se do kontaktu s maďarštinou dostal při studiu střední nebo vysoké školy, nebo 

zda to bylo v rámci jeho profese, zda to bylo v důsledku pracovní nebo studijní cesty 

do zahraničí, a podobně. Také byl dotázán na upřesnění věku, ve kterém se začal dostávat 

s maďarštinou do kontaktu. Již zde nebyla možnost k dovysvětlení kontextu volnou textovou 

odpovědí, jelikož probandi z této skupiny (ti, kteří se maďarsky naučili až v době dospívání či 

dospělosti) byli pro experiment tou nejméně vhodnou skupinou (více o kategorizaci probandů 
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a jejich bodování vzhledem k výzkumu v oddílu 5.3.1). Dále již následovalo jenom krátké 

pokračování, které bylo společné pro všechny tři předchozí možnosti odpovědí, v němž byla již 

pouze otázka na odhadovaný celkový počet let, v němž proband přichází nebo přicházel 

do kontaktu s maďarským jazykem, a možnost jakkoliv upřesnit svoje předchozí odpovědi 

ve volné textové odpovědi.  

Další otázka zkoumala, zda proband mluví ještě nějakým dalším jazykem, nebo nějakému 

dalšímu jazyku bez problému rozumí. Pokud proband odpověděl „ne“, byl automaticky 

přesměrován k další části dotazníku, tedy k samotné testovací části. Touto odpovědí se tedy 

také automaticky kategorizoval do skupiny monolingvních mluvčích maďarštiny. Pokud 

proband odpověděl „ano“, následovala stejná série otázek, jaká byla určena pro jazyk 

maďarský, tentokrát však pro další jazyk probanda. Měl za úkol uvést název tohoto jazyka 

a zodpovědět stejné otázky, jako předtím u maďarštiny. Tato série končila stejnou otázkou, tedy 

na další jazyk, kterým je schopen se proband dorozumět nebo mu rozumět. Pokud uvedl „ne“, 

byl přesměrován k testovací části dotazníku a pokud uvedl „ano“, následovala další stejná série 

otázek pro další jazyk. Tyto otázky se zobrazily pouze pro tři jazyky, protože nebylo 

pravděpodobné, aby se mezi probandy objevil někdo, kdo bude mít čtyři a více rodných jazyků 

nebo takových jazyků, které bez problémů plynule ovládá. Výstupem tohoto jazykového testu 

byl později pro každého účastníka vypočítaný index maďarštiny a slovenštiny (oddíl 5.3.1.) 

Ve všech třech typech dotazníku bylo v testovací části použito celkem 24 obrázků neživých 

objektů; ty jsou přílohou této práce (příloha B). Obrázky byly stejné pro všechny tři typy 

dotazníků a byly vybrány na základě následujících atributů: 

 Polovina substantiv označujících neživé referenty na obrázcích byla ve slovenštině 

mužského a polovina ženského rodu, tzn. 12 obrázků „mužských“ a 12 „ženských“ 

 Vždy 12 obrázků (12 „mužských“ a 12 „ženských“) bylo dále děleno následovně: 

o 3 obrázky zobrazovaly neživé objekty vytvořené přírodou15 

o 9 obrázků zobrazovalo neživé objekty vytvořené uměle, z čehož dále: 

 3 obrázky měly genderově zatíženou konotaci16 společnou s gramatickým 

rodem substantiva označujícího daný objekt ve slovenštině 

 3 obrázky měly genderově neutrální konotaci 

 3 obrázky měly genderově zatíženou konotaci opačnou gramatickému rodu 

substantiva, které je označuje ve slovenštině  

                                                 
15 Porovnání viz například Mullen (1990). 

16 tomuto tématu se věnuje například Leinbach et al. (1997); o asociaci přirozeného rodu, a tudíž i osob mužského, resp. 

ženského pohlaví se stereotypně používanými předměty se zmiňuje také Landor (2013: 33-35) jako o metaforickém rodu) 

 



43 

 

 Obrázky byly všechny jednoduché, snadno rozpoznatelné a identifikovatelné, svým 

vzhledem směřovaly pouze k jedné nejpravděpodobnější interpretaci, a byly černobílé, 

aby se zamezilo ovlivnění genderovou konotací barev (Bassetti, 2007: 261) 

Další část dotazníků se potom lišila dle použité metody výzkumu. 

 

Dotazník typu Hlasy ‒ Metoda přiřazování hlasů obrázkům neživých objektů 

Probandi byli instruováni k tomu, aby si představili, že by neživé objekty, vyobrazené v této 

části dotazníku, měly hrát v kresleném filmu, ve kterém by se chovali jako lidé. Potom byli 

probandi dotázáni, jaký hlas by podle nich v takovém případě který z objektů měl mít. 

Následovala krátká jednoduchá instrukce, v podobě krátkého textu o tom, že pokud proband 

myslí, že by měl mít objekt mužský hlas, nechť zaškrtne políčko „mužský“, které se nachází 

pod obrázkem objektu; pokud si myslí, že by měl mít objekt ženský hlas, ať zaškrtne políčko 

„ženský“ nacházející se pod obrázkem objektu. Nad každým obrázkem byla původní otázka, 

tedy „Jaký hlas patří k tomuto objektu?“, zopakována. Pomocí aplikace Google Forms bylo 

také zajištěno, že se odpovědi „mužský“ a „ženský“ pod jednotlivými obrázky objektů náhodně 

střídaly, takže probandy nemohlo ovlivnit pořadí odpovědí pod obrázkem. Pod textem bylo 

zobrazeno ve sloupci najednou všech 24 obrázků neživých objektů (viz příloha B). 

 

Dotazník typu Jména ‒ Metoda přiřazování vlastních jmen obrázkům neživých objektů 

Probandi byli, stejně jako v dotazníku typu 1, instruováni k tomu, aby si představili, že 

by neživé objekty (stejné, jako v předchozím typu dotazníku) měly hrát v kresleném filmu, 

ve kterém by se chovali jako lidé. Potom byli dotázáni, aby si představili, jaké vlastní osobní 

jméno by podle nich v takovém případě který z objektů měl mít. Zadání obsahovalo informaci 

o tom, že je nutné používat běžná vlastní jména 17  (ta jsou v maďarštině genderově 

diferenciovaná), nepoužívat přezdívky nebo jména fiktivních postav. Následovala instrukce 

o tom, že jméno mají probandi zapsat do řádku pod obrázkem. Nad každým obrázkem byla 

původní otázka, tedy „Jaké jméno by se hodilo k tomuto objektu?“, zopakována.  Pod textem 

bylo zobrazeno ve sloupci najednou celkem 24 obrázků neživých objektů. 

 

 

                                                 
17 Problematikou maďarských křestních jmen se zabývají autorky Fercsik a Raátz ve své encyklopedii maďarských křestních 

jmen (2009). V této publikaci lze najít podrobné informace týkající se vzniku, historie a přechylování maďarských vlastních 

jmen (2009: 7-27), která, jelikož jsou genderově specifická, jsou potom podrobně rozebírána ve dvou samostatných 

kapitolách mužských a ženských jmen (autorky v těchto kapitolách dále řadí jména podle abecedy a u konkrétních jmen 

uvádějí také jejich domácké podoby, historii jejich vzniku a dále i mužskou, resp. ženskou variantu jména (pokud dané jméno 

takovou variantu má).  
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Dotazník typu Postavy ‒ Přiřazování objektů k obrázkům referentů mužského, resp. ženského 

pohlaví 

V tomto typu dotazníku bylo zadání obdobné, jako zadání předchozí, pouze s tím rozdílem, 

že probandi byli instruováni k tomu, aby si představili, že dvě v dotazníku vyobrazené postavy 

hrají v kresleném filmu (byly to postavy děvčete a chlapce, tento obrázek je přílohou práce, 

(příloha B)). Byli dotázáni, které z nich patří který z níže vyobrazených předmětů. Ještě před 

obrázky samotných 24 neživých objektů byla tedy vyobrazena dvojice postav, jasně a jednoduše 

genderově odlišených – postava děvčátka s mašlemi ve vlasech, v puntíkovaných šatech 

a postava chlapce v tričku a kraťasech, s kšiltovkou na hlavě. Znovu následovala krátká 

a jednoduchá instruktáž o tom, že pokud proband myslí, že by měl objekt patřit chlapci, 

má zaškrtnout políčko „chlapci“, které se nachází pod obrázkem objektu, pokud si myslí, že by 

měl objekt patřit děvčeti, ať zaškrtne políčko „děvčeti“ nacházející se pod obrázkem objektu. 

Nad každým obrázkem byla původní otázka zopakována, tedy „Komu patří tento objekt?“. 

V aplikaci bylo znovu naprogramováno, že se odpovědi „chlapci“ a „děvčeti“ pod jednotlivými 

obrázky objektů náhodně střídaly, takže probandy nemohlo ovlivnit pořadí odpovědí.  

5.3  Účastníci experimentu  

Experimentu se zúčastnilo celkem 144 osob, z toho 47 mužů a 97 žen, průměrný věk všech 

probandů byl 31,5 roku. Monolingvních maďarských mluvčích mezi nimi bylo celkem 76 

a bilingvních rodilých mluvčích maďarštiny a slovenštiny celkem 68. Dotazník typu Hlasy 

vyplnilo celkem 60 osob, z toho 25 mužů a 35 žen, průměrný věk 32,5; bylo to 37 

monolingvních maďarských mluvčích a 23 bilingvních rodilých mluvčích maďarštiny 

a slovenštiny. Dotazník typu Jména vyplnilo celkem 37 osob, z toho 7 mužů a 30 žen, průměrný 

věk 32; bylo to 19 monolingvních maďarských mluvčích a 18 bilingvních rodilých mluvčích 

maďarštiny a slovenštiny. Dotazník typu Postavy vyplnilo celkem 47 osob, z toho 15 mužů a 32 

žen, průměrný věk 31; bylo to 20 monolingvních maďarských mluvčích a 27 bilingvních 

mluvčích maďarštiny a slovenštiny. Tato data jsou přehledněji zpracovaná v tabulce přiložené 

k této práci v elektronické podobě. 

5.3.1  Výpočet indexu maďarštiny, resp. slovenštiny 

Dělení na monoligvní a bilingvní mluvčí bylo provedeno pomocí výpočtu indexu maďarštiny 

a slovenštiny, které jsem provedla na základě výsledků jazykového dotazníku. Jelikož bylo pro 

účely výzkumu nutné data nasbíraná z jazykového dotazníku nějakým způsobem vyhodnotit, 

vytvořila jsem arbitrární ohodnocení jednotlivých odpovědí, pomocí něhož bylo možné dospět 

ke konkrétnímu číslu, které by pomohlo ohodnotit schopnost užívání maďarštiny, resp. 
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slovenštiny u každého z účastníků. Legenda, použitá k výpočtu tohoto indexu, je přílohou této 

práce (příloha C), stejně tak jako hodnoty indexů jednotlivých účastníků (příloha D).  

Každou z odpovědí v jazykovém testu jsem ohodnotila počtem bodů podle její 

relevance pro výzkum. Jak lze vidět v přiložené tabulce (příloha C), největší počet bodů byl 

přidělen těm mluvčím, kteří jazyk nabyli v nejranějším dětství. Méně bodů potom bylo 

přidělováno těm, kteří se jazyk naučili v pozdějším dětství a nejméně bodů těm, kteří se jazyk 

naučili až v období dospívání.  Dále byl například velký počet bodů přidělen těm mluvčím, kteří 

v dětství komunikovali především se svými rodiči (menší počet bodů potom probandi získávali 

tehdy, když uvedli komunikaci například se vzdálenější rodinou). V průběhu jazykového 

dotazníku bylo možno získat další body také v případě pravidelné denní komunikace v daném 

jazyce v současnosti a potom za různé další okolnosti, ve kterých probandi jazyk nabývali nebo 

s ním přicházeli do kontaktu (jako je například zahraniční studium, komunikace s kolegy 

v zaměstnání, a podobně). Několik účastníků bylo v průběhu hodnocení vyřazeno 

z experimentu, a to v případech, kdy mluvčí uvedli nabytí nějakého dalšího jazyka 

s gramatickým rodem (například němčiny) v raném nebo pozdním dětství; ten by dle mého 

názoru teoreticky mohl ovlivnit jejich odpovědi ve výzkumu. Na další jazyky s gramatickým 

rodem, které mluvčí nabyli až v období dospívání, nebyl brán zřetel. Celkově bylo v jazykovém 

dotazníku možné získat 0 až 100 bodů v obou jazycích výzkumů; pro každého z respondentů 

byl tedy vypočítán index slovenštiny a index maďarštiny v rozsahu 0-100.  

Mým původním předpokladem bylo, že bude nutné vytvořit nějakou arbitrární hranici 

na základě vypočítaného indexu, kdy budou mluvčí ještě považování za monolingvní maďarské 

a kdy už za bilingvní mluvčí maďarštiny a slovenštiny. Skupiny mluvčích se však bez nutnosti 

vytvoření oné arbitrární hranice rozdělily zcela binárně – nestalo se, že by některý z mluvčích 

uvedl slovenštinu jako další nabytý jazyk a měl pouze minimální znalost tohoto jazyka18 ; 

mluvčí uváděli slovenštinu jako další jazyk jen v případech, že jazyk opravdu dostatečně 

ovládali. U dotazníku typu Hlasy měli monolingvní mluvčí maďarštiny (ti, kteří měli index 

slovenštiny 0) index maďarštiny v průměru 89,5, bilingvní mluvčí maďarštiny a slovenštiny 

měli index maďarštiny v průměru 86,5 a index slovenštiny v průměru 63,0. U dotazníku typu 

Jména měli monolingvní mluvčí maďarštiny (s indexem slovenštiny 0) index maďarštiny 

v průměru 90,0, bilingvní mluvčí maďarštiny a slovenštiny měli index maďarštiny v průměru 

                                                 
18 Je zde důležité zmínit, že v několika případech nastala situace, kdy proband vyplnil jako místo, kde vyrůstal, některé ze 

slovenských měst; automaticky jsem v takovém případě předpokládala kompetenci ve slovenštině, proband však slovenštinu 

jako další jazyk neuvedl. Počítala jsem v takovém případě s probandem jako s monolignvním mluvčím maďarštiny. Není 

jasné, zda například vyrůstal ve slovenském městě, ale v maďarské komunitě, nebo zda slovenštinu neuvedl, protože mu ani 

nepřišla na mysl v otázce týkající se dalších jazyků, rozhodla jsem se však přistupovat k takovým respondentům jako 

k monolingvistům z důvodu nedostatku informací o jejich případné kompetenci ve slovenštině.  
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88,5 a index slovenštiny v průměru 60. U dotazníku typu Postavy měli monolingvní mluvčí 

maďarštiny (s indexem slovenštiny 0) index maďarštiny v průměru 89,0, bilingvní mluvčí 

maďarštiny a slovenštiny měli index maďarštiny v průměru 89,5 a index slovenštiny v průměru 

57,0. V průběhu hodnocení jsem nezaznamenala takový fenomén, při kterém by se s rostoucím 

indexem slovenštiny snižoval index maďarštiny – ukázalo se, že u těchto bilingvních mluvčích 

je maďarština hlavním jazykem a že jejich kompetence ve slovenštině není na stejné úrovni 

(podrobná data týkající se výpočtu indexu a konkrétních výsledků u jednotlivých mluvčích jsou 

také dohledatelná v tabulce přiložené k elektronické formě této práce, základní hodnoty indexů 

jsou k dispozici v přílohách C a D). 

Zajímavé byly určité korelace, které se v jazykovém dotazníku objevily – například 

nejčastěji svou kompetenci nejlépe hodnotili ti probandi, kteří se jazyk naučili v nejranějším 

dětství, mluvili v dětství daným jazykem s oběma rodiči, a tak podobně. Jazykový dotazník jistě 

ukazuje zajímavé sociolingvistické fenomény, v jejichž korelacích by bylo možné hledat určité 

informace o tom, jakým způsobem děti nabývají jazyk a co nabývání v takovém případě nejvíce 

ovlivňuje (zda jde nejvíce o věk, ve kterém jazyk nabývají, nebo o osoby, se kterými jsou 

v kontaktu, nebo o prostředí, jako je školní zařízení a výuka v daném jazyce). Zkoumání těchto 

fenoménů však není předmětem této práce, proto se hodnocení věnuji pouze okrajově. Také 

není možné zkoumat tyto otázky na základě arbitrárního výpočtu indexu. 

5.4  Výsledky experimentu a jejich konfrontace s výchozími hypotézami 

Výsledky experimentu z větší části nepotvrdily výzkumné otázky. Pro větší přehlednost zde 

uvedu hodnocení na základě jednotlivých původních výzkumných otázek. 

 

1. Vliv gramatického rodu v odpovědích bilingvních mluvčích maďarštiny a slovenštiny 

Tento předpoklad se nepotvrdil. Jak lze vidět v tabulce a grafech níže (tabulka č. 1 a graf 1 a 2), 

nelze pozorovat žádné signifikantní rozdíly v procentuálním počtu maskulinních a femininních 

odpovědí u jednotlivých výzkumných metod, ani u jednotlivých skupin probandů. V celkovém 

souhrnu odpovědí by podle původního předpokladu měly být procentuální počty odpovědí 

mužských a odpovědí ženských cca 1:1, tedy 50 % mužských a 50 % ženských odpovědí. 

K tomu by mělo dojít z toho důvodu, že polovina substantiv označujících neživé referenty 

v dotaznících je ve slovenštině v mužském a polovina v ženském rodě ‒ tudíž by bilingvní 

mluvčí maďarštiny a slovenštiny měli hypoteticky odpovídat v celkovém počtu v poměru 

odpovědí 1:1. V odpovědích pro slovenská maskulina a pro slovenská feminina by pak 

ke stejným hodnotám (přibližně 50 % odpovědí mužských a 50 % ženských) mělo dojít 
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u monolingvních mluvčích maďarštiny, kde by se odpovědi měly pohybovat v těchto hodnotách 

z předpokládané náhodnosti odpovědí respondentů. To je v tabulce znatelné – v celkovém 

souhrnu odpovědí se procentuální počty mužských a ženských odpovědí pohybují v průměru 

okolo 55,5 % pro mužské a 44,5 % pro ženské odpovědi. Z části znatelný je zde příklon 

k mužským odpovědím; nabízí se otázka, zda je v tomto případě odpověď mužská nějakým 

způsobem defaultní, tedy „když nevím, jak odpovědět, vyberu spíše mužskou odpověď“; toto 

je však pouze domněnka, kterou se zabývají výzkumy zkoumající generické maskulinum 

(například Gabriel & Gygax, 2008). Stejného poměru by měly podle původního předpokladu 

dosahovat i odpovědi monoligvních maďarských mluvčích ve všech třech typech dotazníku, 

protože z důvodu absence kategorie gramatického rodu v maďarštině lze předpokládat 

náhodnost odpovědí mluvčích (v tuto chvíli bez ohledu na předpokládanou genderovou 

zatíženost jednotlivých objektů a podobné faktory). Procentuální odpovědi monolingvních 

mluvčích maďarštiny se pro kategorii slovenských maskulin pohybují v průměru 56,0 % 

mužských odpovědí a 44,0 % ženských odpovědí a pro kategorii slovenských feminin 

v průměru 53,6 % mužských odpovědí a 46,3 % ženských odpovědí. Lze zde tedy předpokládat 

do jisté míry náhodnost, ačkoliv v jednom typu dotazníků (Jména) se u odpovědí pro slovenská 

maskulina projevil jistý nepoměr ‒ 60,0 % mužských odpovědí ku 40,0 % ženským. 

Pokud by se však potvrdil původní předpoklad, tedy že gramatický rod v jednom 

z jazyků bilingvistů ovlivňuje jejich konceptualizaci neživých objektů, nastal by v jejich 

odpovědích znatelný procentuální výkyv, závisející na gramatickém rodu substantiv 

označujících neživé objekty. Tyto předpokládané výkyvy v hodnotách se však neprojevily nebo 

se projevily pouze z části. Zatímco u odpovědí pro slovenská maskulina se ukázaly výraznější 

rozdíly – odpovědi mužské se zde pohybují v průměru okolo 61,0 % a ženské odpovědi 

v průměru okolo 39,0 % procent (největší rozdíl je potom vidět u dotazníku typu Jména, kde 

byl poměr mužských a ženských odpovědí 64,0 % ku 36,0 %), u odpovědí pro slovenská 

feminina se tyto rozdíly téměř neprojevily (51 % mužských odpovědí ku 49 % ženským, takže 

téměř zcela v mezích náhodnosti). 
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Tabulka č. 1 – Celkový souhrn odpovědí pro jednotlivé typy dotazníků. Legenda – hu_hlasy – výsledky dotazníku typu Hlasy 

pro monolingvní mluvčí maďarštiny, hu_jména – výsledky dotazníku typu Jména pro monolingvní mluvčí maďarštiny, 

hu_postavy – výsledky dotazníku typu Postavy pro monolingvní mluvčí maďarštiny, sk/hu_hlasy – výsledky dotazníku typu 

Hlasy pro bilingvní mluvčí maďarštiny a slovenštiny, sk/hu_jména – výsledky dotazníku typu Jména pro bilingvní mluvčí 

maďarštiny a slovenštiny, sk/hu_postavy – výsledky dotazníku typu Postavy pro bilingvní mluvčí maďarštiny a slovenštiny, 

Počet M – počet odpovědí s mužským rodem, Počet Z – počet odpovědí s ženským rodem, Procenta M – počet odpovědí 

s mužským rodem v procentech, Procenta Z – počet odpovědí s ženským rodem v procentech 
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Graf č. 1 – Graf shod rodu odpovědi se slovenským gramatickým rodem – maskulina. Legenda – hu_hlasy – výsledky dotazníku 

typu Hlasy pro monolingvní mluvčí maďarštiny, hu_jména – výsledky dotazníku typu Jména pro monolingvní mluvčí 

maďarštiny, hu_postavy – výsledky dotazníku typu Postavy pro monolingvní mluvčí maďarštiny, sk/hu_hlasy – výsledky 

dotazníku typu Hlasy pro bilingvní mluvčí maďarštiny a slovenštiny, sk/hu_jména – výsledky dotazníku typu Jména pro bilingvní 

mluvčí maďarštiny a slovenštiny, sk/hu_postavy – výsledky dotazníku typu Postavy pro bilingvní mluvčí  maďarštiny a 

slovenštiny, Procenta M – počet odpovědí s mužským rodem v procentech, Procenta Z – počet odpovědí s ženským rodem v 

procentech 

 

Graf č. 2 – Graf shod rodu odpovědi se slovenským gramatickým rodem – feminina. Legenda – hu_hlasy – výsledky dotazníku 

typu Hlasy pro monolingvní mluvčí maďarštiny, hu_jména – výsledky dotazníku typu Jména pro monolingvní mluvčí 

maďarštiny, hu_postavy – výsledky dotazníku typu Postavy pro monolingvní mluvčí maďarštiny, sk/hu_hlasy – výsledky 

dotazníku typu Hlasy pro bilingvní mluvčí maďarštiny a slovenštiny, sk/hu_jména – výsledky dotazníku typu Jména pro bilingvní 

mluvčí maďarštiny a slovenštiny, sk/hu_postavy – výsledky dotazníku typu Postavy pro bilingvní mluvčí  maďarštiny a 

slovenštiny, Procenta M – počet odpovědí s mužským rodem v procentech, Procenta Z – počet odpovědí s ženským rodem 

v procentech. 

Je velmi složité určit, čím by mohly být tyto výsledky vysvětlitelné. U obou skupin 

(monolingvní i bilingvní mluvčí) se projevily největší rozdíly v procentuálních 

hodnotách mužských a ženských odpovědí u odpovědí pro slovenská maskulina v dotazníku 

typu Jména. Nenapadá mě žádné vysvětlení, čím by tento nepoměr mohl být způsoben. Je 

možné, že existují nějaké asociace, spojené s maďarskými reáliemi, které mi nejsou známé 

a které se projeví právě v případě, že je proband nucen k vykonání nějakého ne zcela 

jazykového úkolu, jako je přiřazení jména; možná právě proto se zde projevila větší variabilita 

v procentuálních hodnotách odpovědí, než v případech dalších dvou dotazníků, kde je odkaz 

na rodovost objektu silnější (v dalších dotaznících v jednom případě odpovídá proband na 

otázku, jaký hlas by měl mít objekt a volí z odpovědí „mužský“, resp. „ženský“, v druhém 

případě potom volí vlastníka daného objektu a vybírá z odpovědí „chlapec“, resp. „děvče“, je 
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tedy možné, že v případě těchto dvou typů dotazníků je otázka na rodovost objektu explicitnější, 

než v případě přiřazování vlastního jména). Mezi dotazníky, kde měli probandi přiřazovat hlasy 

a jména a tím, kde měli předmět přivlastňovat nějaké postavě (což jsem považovala za „méně 

lingvistickou“ metodu, a to z toho důvodu, že nešlo o vlastnost objektu, jako je například hlas 

nebo jméno, nýbrž o vlastníka daného objektu), však nepozoruji větší rozdíl v odpovědích.  

 

2. Shody v odpovědích týkající se jednotlivých objektů a jejich možné vysvětlení  

Shody v odpovědích týkající se jednotlivých objektů se projevily ve velké míře. Napříč všemi 

třemi typy dotazníků i oběma skupinami mluvčích (monolingvní a bilingvní skupina) 

se projevila nenáhodná shoda u několika objektů.  

Byla provedena analýza pomocí binomického testu náhodnosti, která srovnávala 

celkový počet odpovědí s odpovědmi maskulinními. Tento test byl proveden pro hodnotu 

pravděpodobnosti 50 %, která odpovídá náhodě (v případě, že by respondenti odpovídali bez 

jakékoliv motivace). Pokud hodnota p dosáhla nižšího výsledku než 0,05 (p ˂  0,05) u některého 

z objektů, odpovědi respondentů byly vyhodnoceny jako relevantní a koherentní (tedy šlo 

o takové odpovědi, v jejichž maskulinitě, resp. femininitě se respondenti nenáhodně shodli). 

Tyto odpovědi jsou v tabulce č. 2 až 7 vyznačeny žlutým podbarvením. Zároveň také uvádím 

nejnižší a nejvyšší hodnoty konfidenčního intervalu na 95% hladině významnosti (viz tabulky 

č. 2 až č. 7). Na základě vyhodnocení testu lze tvrdit: konzistentní odpovědi, tedy odpovědi v 

nenáhodné shodě, se projevily v případě dotazníku typu Hlasy u skupiny monolingvistů 

v odpovědích týkajících se 17 z 24 neživých objektů, u skupiny bilingvistů potom v odpovědích 

týkajících se 20 z 24 neživých objektů; v případě dotazníku typu Jména u skupiny 

monolingvistů v odpovědích týkajících se 13 z 24 neživých objektů, u skupiny bilingvistů 

potom v odpovědích týkajících se 14 z 24 neživých objektů; v případě dotazníku typu Postavy 

potom u skupiny monolingvistů v odpovědích týkajících se 18 z 24 neživých objektů a konečně 

u skupiny bilingvistů v odpovědích týkajících se 18 z 24 neživých objektů.  
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Tabulka č. 2 – Binomický test pro dotazník typu Hlasy, skupinu maďarských monolingvistů. Legenda – Item – název a číslo 

objektu odpovídající příloze B, estimate – pravděpodobnost mužských odpovědí na základě vzorku, statistic – počet mužských 

odpovědí, p.value – hodnota p, parameter – počet celkových odpovědí, conf.low – nejnižší hodnota konfidenčního intervalu, 

conf.high – nejvyšší hodnota konfidenčního intervalu  

 

Tabulka č. 3 – Binomický test pro dotazník typu Hlasy, skupinu bilingvních mluvčích maďarštiny a slovenštiny. Legenda – Item 

– název a číslo objektu odpovídající příloze B, estimate – pravděpodobnost mužských odpovědí na základě vzorku, statistic – 

počet mužských odpovědí, p.value – hodnota p, parameter – počet celkových odpovědí, conf.low – nejnižší hodnota 

konfidenčního intervalu, conf.high – nejvyšší hodnota konfidenčního intervalu  
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Tabulka č. 4 – Binomický test pro dotazník typu Jména, skupinu maďarských monolingvistů. Legenda – Item – název a číslo 

objektu odpovídající příloze B, estimate – pravděpodobnost mužských odpovědí na základě vzorku, statistic – počet mužských 

odpovědí, p.value – hodnota p, parameter – počet celkových odpovědí, conf.low – nejnižší hodnota konfidenčního intervalu, 

conf.high – nejvyšší hodnota konfidenčního intervalu  

 

Tabulka č. 5 – Binomický test pro dotazník typu Jména, skupinu bilingvních mluvčích maďarštiny a slovenštiny. Legenda – Item 

– název a číslo objektu odpovídající příloze B, estimate – pravděpodobnost mužských odpovědí na základě vzorku, statistic – 

počet mužských odpovědí, p.value – hodnota p, parameter – počet celkových odpovědí, conf.low – nejnižší hodnota 

konfidenčního intervalu, conf.high – nejvyšší hodnota konfidenčního intervalu  
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Tabulka č. 6 – Binomický test pro dotazník typu Postavy, skupinu maďarských monolingvistů. Legenda – Item – název a číslo 

objektu odpovídající příloze B, estimate – pravděpodobnost mužských odpovědí na základě vzorku, statistic – počet mužských 

odpovědí, p.value – hodnota p, parameter – počet celkových odpovědí, conf.low – nejnižší hodnota konfidenčního intervalu, 

conf.high – nejvyšší hodnota konfidenčního intervalu  

 

Tabulka č. 7 – Binomický test pro dotazník typu Postavy, skupinu bilingvních mluvčích maďarštiny a slovenštiny. Legenda – 

Item – název a číslo objektu odpovídající příloze B, estimate – pravděpodobnost mužských odpovědí na základě vzorku, statistic 

– počet mužských odpovědí, p.value – hodnota p, parameter – počet celkových odpovědí, conf.low – nejnižší hodnota 

konfidenčního intervalu, conf.high – nejvyšší hodnota konfidenčního intervalu  
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Často docházelo ke statisticky signifikantním shodám právě u těch předmětů, které 

bývají typicky spojované s muži či ženami, tedy genderově zatížené – potvrdil se tedy 

předpoklad, o kterém píší například Leinbach et al. (1997), totiž že si probandi konceptualizují 

neživý objekt na základě pohlaví osoby, která ho nejčastěji používá. Konkrétně se tento 

fenomén projevil u předmětů, které jsem i já při přípravě zadání dotazníku označila jako 

„Typicky spojované s muži, resp. ženami“ (příloha B), přičemž dle výsledků nezáleželo 

na gramatickém rodu substantiva označujícího objekt ve slovenštině. Konkrétně se jednalo 

o předměty typu kravata, kde bylo u dotazníku typu Hlasy u monolingvních mluvčích 36 z 37 

odpovědí mužských, u bilingvních mluvčích 22 z 23 odpovědí mužských, u dotazníku typu 

Jména u monolingvních mluvčích 17 z 19 odpovědí mužských, u bilingvních mluvčích 17 z 18 

odpovědí mužských a u dotazníku typu Postavy došlo dokonce k absolutní shodě, 

a to u monolingvistů ve 20 mužských odpovědích z 20 a u bilingvistů ve 27 mužských 

odpovědích z 27. Podobné výsledky měly i jiné objekty typicky spojované s muži, jako 

například činka (34 z 37, 20 z 23, 18 z 19, 16 z 18, 20 z 20 a 27 z 27 odpovědí mužských), nebo 

pila (34 ze 37, 20 z 23, 19 z 19, 17 z 18, 20 z 20 a 26 z 27 odpovědí mužských). Podobný jev 

se objevil i u obrázku nožíku, traktoru nebo šroubováku. Lze tedy dobře pozorovat, 

že gramatický rod objektů ve slovenštině neměl v těchto případech žádný nebo téměř žádný 

vliv na odpovědi respondentů (například u obrázků činky nebo pily, kde je substantivum 

označující tento objekt ve slovenštině ženského rodu). Ze zajímavosti jsem se podívala na index 

slovenštiny jediného respondenta, který označil v dotazníku typu Postavy obrázek pily jako 

ženský – jeho index slovenštiny je 56 (nejnižší napočítaný index byl 38 a nejvyšší 94), dalo 

by se snad tedy v tomto konkrétním případě uvažovat o vlivu slovenštiny na jeho odpověď, 

jedná se však pouze o domněnky.  

Velmi podobně se projevovaly odpovědi u obrázků typicky spojovanými se ženami, 

konkrétně například u obrázku kočárku (35 z 37, 22 z 23, 16 z 19, 16 z 18, 20 z 20 a 27 z 27 

ženských odpovědí), nebo dětské lahvičky (34 z 37, 19 z 23, 14 z 19, 13 z 18, 18 z 20, 24 z 27 

ženských odpovědí). Pro zajímavost jsem se i v tomto případě podívala na index slovenštiny 

jediného probanda, který v dotazníku typu Hlasy označil obrázek kočárku jako mužský – index 

slovenštiny tohoto probanda byl 67 (rozmezí tvořila nejnižší hodnota 38 a nejvyšší 94).  

V několika případech se zajímavě projevil možný vliv toho, zda byl předmět přírodního 

původu, nebo vytvořený uměle. Například u obrázku kapky (35 z 37, 23 z 23, 16 z 19, 16 z 18, 

16 z 20 a 23 z 27 ženských odpovědí), nebo vločky (34 z 37, 18 z 23, 14 z 19, 14 z 18, 14 z 20 

a 18 z 27 ženských odpovědí) se probandi nenáhodně shodli na ženské odpovědi. Lze však jen 

těžko tvrdit, co tento jev mohlo způsobit; nebyl silnější u jedné nebo u druhé skupiny probandů 
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a u jiných předmětů vytvořených přírodou (například u obrázku stromu) se žádný vyšší počet 

ženských odpovědí nevyskytl. Vliv gramatického rodu ve slovenštině na odpovědi bilingvních 

mluvčích maďarštiny a slovenštiny mluvčích lze v tomto případě zřejmě také vyloučit, jelikož 

se poměry shody rodu odpovědí se slovenským gramatickým rodem substantiv, která označují 

dané objekty, neliší mezi skupinami monolingvistů a bilingvistů. Tyto jednotlivé shody lze také 

dobře pozorovat v následující tabulce (tabulka č. 8), která se věnuje procentuálnímu počtu shod 

rodu odpovědí jednotlivých objektů s gramatickým rodem substantiva, které je označuje 

ve slovenštině. 
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Dotazník Hlasy, skupina monolingvistů HU 

Objekt RodObjekt OdpMask OdpFem OdpCelkem Shod Procento shod 

1_cinka z 34 3 37 3 8 % 

2_daleko m 27 10 37 27 73 % 

3_fotak m 18 19 37 18 49 % 

4_kapka z 2 35 37 35 95 % 

5_kocar m 2 35 37 2 5 % 

6_kometa z 12 25 37 25 68 % 

7_kravata z 36 1 37 1 3 % 

8_kytara z 32 5 37 5 14 % 

9_lahvi z 3 34 37 34 92 % 

10_mesic m 9 28 37 9 24 % 

11_vozik m 19 18 37 19 51 % 

12_nozik m 32 5 37 32 86 % 

13_obalka z 18 19 37 19 51 % 

14_pila z 34 3 37 3 8 % 

15_plot m 29 8 37 29 78 % 

16_prsten m 8 29 37 8 22 % 

17_strom m 20 17 37 20 54 % 

18_sukne z 20 17 37 17 46 % 

19_sroubov m 33 4 37 33 89 % 

20_traktor m 32 5 37 32 86 % 

21_vaha z 15 22 37 22 59 % 

22_vlocka z 3 34 37 34 92 % 

23_zub m 19 18 37 19 51 % 

24_zarov z 28 9 37 9 24 % 

Dotazník Hlasy, skupina bilingvistů SK-HU  

Objekt RodObjekt OdpMask OdpFem OdpCelkem Shod Procento shod 

1_cinka z 20 3 23 3 13 % 

2_daleko m 18 5 23 18 78 % 

3_fotak m 13 10 23 13 57 % 

4_kapka z 0 23 23 23 100 % 

5_kocar m 1 22 23 1 4 % 

6_kometa z 3 20 23 20 87 % 

7_kravata z 22 1 23 1 4 % 

8_kytara z 18 5 23 5 22 % 

9_lahvi z 4 19 23 19 83 % 

10_mesic m 5 18 23 5 22 % 

11_vozik m 8 15 23 8 35 % 

12_nozik m 22 1 23 22 96 % 

13_obalka z 10 13 23 13 57 % 

14_pila z 20 3 23 3 13 % 

15_plot m 21 2 23 21 91 % 

16_prsten m 3 20 23 3 13 % 

17_strom m 17 6 23 17 74 % 

18_sukne z 4 19 23 19 83 % 

19_sroubov m 22 1 23 22 96 % 

20_traktor m 22 1 23 22 96 % 

21_vaha z 5 18 23 18 78 % 

22_vlocka z 5 18 23 18 78 % 

23_zub m 15 8 23 15 65 % 

24_zarov z 20 3 23 3 13 % 
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Dotazník Jména, skupina monolingvistů HU 

Objekt RodObjekt OdpMask OdpFem OdpCelkem Shod Procento shod 

1_cinka z 18 1 19 1 5 % 

2_daleko m 17 2 19 17 89 % 

3_fotak m 14 5 19 14 74 % 

4_kapka z 3 16 19 16 84 % 

5_kocar m 3 16 19 3 16 % 

6_kometa z 5 14 19 14 74 % 

7_kravata z 17 2 19 2 11 % 

8_kytara z 17 2 19 2 11 % 

9_lahvi z 5 14 19 14 74 % 

10_mesic m 9 10 19 9 47 % 

11_vozik m 10 9 19 10 53 % 

12_nozik m 18 1 19 18 95 % 

13_obalka z 10 9 19 9 47 % 

14_pila z 19 0 19 0 0 % 

15_plot m 15 4 19 15 79 % 

16_prsten m 3 16 19 3 16 % 

17_strom m 11 8 19 11 58 % 

18_sukne z 8 11 19 11 58 % 

19_sroubov m 15 4 19 15 79 % 

20_traktor m 17 2 19 17 89 % 

21_vaha z 8 11 19 11 58 % 

22_vlocka z 5 14 19 14 74 % 

23_zub m 5 14 19 5 26 % 

24_zarov z 16 3 19 3 16 % 

Dotazník Jména, skupina bilingvistů SK-HU 

Objekt RodObjekt OdpMask OdpFem OdpCelkem Shod Procento shod 

1_cinka z 16 2 18 2 11 % 

2_daleko m 16 2 18 16 89 % 

3_fotak m 10 8 18 10 56 % 

4_kapka z 2 16 18 16 89 % 

5_kocar m 2 16 18 2 11 % 

6_kometa z 4 14 18 14 78 % 

7_kravata z 17 1 18 1 6 % 

8_kytara z 16 2 18 2 11 % 

9_lahvi z 5 13 18 13 72 % 

10_mesic m 7 11 18 7 39 % 

11_vozik m 7 11 18 7 39 % 

12_nozik m 17 1 18 17 94 % 

13_obalka z 12 6 18 6 33 % 

14_pila z 17 1 18 1 6 % 

15_plot m 13 5 18 13 72 % 

16_prsten m 5 13 18 5 28 % 

17_strom m 14 4 18 14 78 % 

18_sukne z 4 14 18 14 78 % 

19_sroubov m 18 0 18 18 100 % 

20_traktor m 17 1 18 17 94 % 

21_vaha z 8 10 18 10 56 % 

22_vlocka z 4 14 18 14 78 % 

23_zub m 12 6 18 12 67 % 

24_zarov z 12 6 18 6 33 % 
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Dotazník Postavy, skupina monolingvistů HU 

Objekt RodObjekt OdpMask OdpFem OdpCelkem Shod Procento shod 

1_cinka z 20 0 20 0 0 % 

2_daleko m 15 5 20 15 75 % 

3_fotak m 7 13 20 7 35 % 

4_kapka z 4 16 20 16 80 % 

5_kocar m 20 0 20 0 0 % 

6_kometa z 3 17 20 17 85 % 

7_kravata z 20 0 20 0 0 % 

8_kytara z 16 4 20 4 20 % 

9_lahvi z 2 18 20 18 90 % 

10_mesic m 6 14 20 6 30 % 

11_vozik m 5 15 20 5 25 % 

12_nozik m 19 1 20 19 95 % 

13_obalka z 3 17 20 17 85 % 

14_pila z 20 0 20 0 0 % 

15_plot m 15 5 20 15 75 % 

16_prsten m 1 19 20 1 5 % 

17_strom m 9 11 20 9 45 % 

18_sukne z 5 15 20 15 75 % 

19_sroubov m 19 1 20 19 95 % 

20_traktor m 19 1 20 19 95 % 

21_vaha z 6 14 20 14 70 % 

22_vlocka z 6 14 20 14 70 % 

23_zub m 10 10 20 10 50 % 

24_zarov z 17 3 20 3 15 % 

Dotazník Postavy, skupina bilingvistů SK-HU  

Objekt RodObjekt OdpMask OdpFem OdpCelkem Shod Procento shod 

1_cinka z 27 0 27 0 0 % 

2_daleko m 25 2 27 25 93 % 

3_fotak m 8 19 27 8 30 % 

4_kapka z 4 23 27 23 85 % 

5_kocar m 0 27 27 0 0 % 

6_kometa z 6 21 27 21 78 % 

7_kravata z 27 0 27 0 0 % 

8_kytara z 23 4 27 4 15 % 

9_lahvi z 3 24 27 24 89 % 

10_mesic m 11 16 27 11 41 % 

11_vozik m 7 20 27 7 26 % 

12_nozik m 26 1 27 26 96 % 

13_obalka z 13 14 27 14 52 % 

14_pila z 26 1 27 1 4 % 

15_plot m 26 1 27 26 96 % 

16_prsten m 2 25 27 2 7 % 

17_strom m 17 10 27 17 63 % 

18_sukne z 5 22 27 22 81 % 

19_sroubov m 26 1 27 26 96 % 

20_traktor m 27 0 27 27 100 % 

21_vaha z 4 23 27 23 85 % 

22_vlocka z 9 18 27 18 67 % 

23_zub m 13 14 27 13 48 % 

24_zarov z 23 4 27 4 15 % 
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Tabulka č. 8 – Shody rodu odpovědi se slovenským gramatickým rodem pro jednotlivé objekty. Legenda: RodObjekt – rod 

objektu, OdpMask – počet odpovědí s mužským rodem, OdpFem – počet odpovědí s ženským rodem, OdpCelkem – celkový 

počet odpovědí, Shod – počet shod rodu objektu s rodem odpovědi, Procento shod – počet shod rodu objektu s rodem odpovědi 

v procentech, Objekt 1-24 – tato čísla korespondují s čísly obrázků v příloze, (příloha B). 

 

3. Shody prvního fonému odpovědi s prvním fonémem názvu objektu v maďarštině 

Tento jev se neprojevil v takové míře, jako v mém předchozím výzkumu (Červenková, 2017), 

přesto se však objevilo několik zajímavých asociací a fonematických shod. U monolingvních 

i bilingvních mluvčích celkem ve 13 % odpovědí v dotazníku typu Jména došlo ke shodě 

prvního fonému přiřazeného osobního vlastního jména s prvním fonémem názvu objektu 

v maďarštině, tedy celkem 117x z celkového počtu 888 odpovědí obou skupin (60x z 456 

celkového počtu odpovědí u monolingvních mluvčích a 57x z 432 celkových odpovědí 

u bilingvních mluvčích). Tato data jsou přehledněji vidět v tabulkách, které jsou přílohou této 

práce (příloha E). 

Ačkoliv jsem se snažila o výběr takových obrázků, které by jednoznačně zobrazovaly 

daný objekt a které by měly v maďarštině pouze jeden jednoznačný název, jistě mohlo dojít 

k určitým rozdílům v jejich interpretaci. Například u obrázku komety jsem zjistila velký počet 

odpovědí, kdy probandi pojmenovali tento obrázek jako Csilla (tedy jméno z maďarského 

csillag ‚hvězda‘). Z tohoto důvodu jsem započítala do odpovědí shodných v prvním fonému 

i toto jméno a také ostatní jména, začínající fonémem cs. Všechny ostatní obrázky považuji 

za jednoznačné. U několika obrázků jsem však ještě brala v potaz další možný první foném, 

a to konkrétně u obrázku kočárku, maďarsky babakocsi, kde jsem jako první foném názvu 

objektu k případné shodě s prvním fonémem jména odpovědi započítala jak foném b, tak i k, 

jelikož se jedná o složeninu (baba ‚dítě‘, kocsi ‚vůz‘), a také u obrázku kravaty, maďarsky 

nyakkendő, jsem jako shodný započítávala první foném jména odpovědi ny i n, jelikož existuje 

pouze minimum maďarských jmen začínajících na foném ny (autorky Fercsik & Raátz (2009: 

234-237) dokonce neuvádějí žádné). Posledním, mírně sporným objektem byla dětská lahvička, 

maďarsky cumisüveg, u které jsem jako první shodný foném odpovědi započítávala c i ü, a to 

ze stejného důvodu, jako u obrázku kočárku – jde o složeninu (cumi ‚dudlík‘, üveg ‚lahev‘).  

Stejně jako v minulém výzkumu (Červenková, 2017), i zde docházelo k různým 

asociacím, které uvádím pouze pro zajímavost, jelikož je dle mého názoru nelze jednoznačně 

vyhodnotit (některé z asociací, uvedených níže, jsou očividné, jistě by se ale v odpovědích dalo 

také nalézt mnoho asociací například z maďarského kulturního prostředí, které mi z důvodu 

nedostatečné znalosti těchto reálií zůstávají utajeny). Uvedu zde však alespoň pár takových, 

které mě zaujaly. Například pro obrázek stromu se v odpovědích objevilo mnoho biblických 
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jmen, jako je Ádám, Éva, Noé, Mária, Jónás, József, nebo Izsák. Pro obrázek komety, 

v maďarštině üstökös, se objevilo mnohokrát jméno Csilla nebo Hajnalka, která znamenají 

‚hvězda‘ a ‚jitřenka‘. Jméno Csilla jsem však započítala také do odpovědí, ve kterých se první 

foném odpovědi shoduje s prvním fonémem názvu objektu, a to z výše uvedených důvodů. 

Dále mě pobavila jména pro obrázek činky, mezi kterými se objevila například taková jména, 

jako Herkules a Góliát (‚Goliáš‘). U obrázku měsíce se zase objevilo mnohokrát jméno Luna, 

jedenkrát dokonce pravděpodobně došlo k asociaci s islámským náboženstvím ve jméně 

Ahmed. Za úsměvnou zmínku snad ještě stojí kravata jménem Colombo, nebo celkem třikrát 

použité jméno Elza a jedenkrát jméno Olaf pro sněhovou vločku (zřejmá je zde asociace 

ke jménům postav ze známé americké pohádky Ledové království, jejíž dějství se odehrává celé 

v zimním prostředí (Elza je jméno ledové královny a Olaf jméno sněhuláka)), a také jedna 

reference na český film Kuky se vrací, kdy byl bilingvním mluvčím maďarštiny a slovenštiny 

pojmenován dalekohled jako Kuki19. Jak jsem již psala výše, fenomén shody prvního fonému 

odpovědi s prvním fonémem názvu objektu se projevil ve výrazně nižší míře, než v předchozím 

výzkumu (Červenková, 2017). I tak se ale znovu ukázalo, že maďarským monolingvistům, 

stejně jako bilingvistům maďarštiny a slovenštiny nechybí smysl pro humor.   

5.5  Komparace s vlastním předchozím výzkumem 

Navázat tuto práci na svůj starší výzkum (Červenková, 2017) jsem se snažila především 

z důvodu ověření hypotézy, že tak, jako se čeští mluvčí ve svých odpovědích řídili podle 

gramatického rodu substantiv označujících objekty v češtině, bude i vliv gramatického rodu 

ve slovenštině u bilingvních mluvčích maďarštiny a slovenštiny natolik silný, že ovlivní jejich 

odpovědi v podobném duchu, tedy že i oni se budou ve svých odpovědích řídit na základě 

gramatického rodu substantiv označujících jednotlivé objekty ve slovenštině. Tento předpoklad 

se neprokázal, jak se ostatně zmiňuji také v předchozím oddílu 5.4. Zatímco v předchozím 

výzkumu (Červenková, 2017: 27) se ukázalo, že čeští mluvčí se řídí ve svých odpovědích podle 

gramatického rodu substantiva označujícího daný objekt v průměru v 76,5 % případů u českých 

maskulin a v průměru v 65,5 % případů u českých feminin, bilingvní mluvčí maďarštiny a 

slovenštiny se shodli ve svých odpovědích s gramatickým rodem objektu ve slovenštině 

v průměru v 61,0 % případů u slovenských maskulin, ale pouze v průměru v 51,0 % případů u 

slovenských feminin. Tento procentuální nepoměr shod mezi slovenskými maskuliny a 

femininy by dle mého názoru mohl naznačovat, že vliv slovenského gramatického rodu na 

                                                 
19 Tato jména fiktivních postav se v odpovědích objevila i přesto, že v zadání jsem probandy instruovala k tomu, aby pro své 

odpovědi používali pouze maďarská vlastní jména; nepovažovala jsem to však za důvod k vyloučení probandů z výzkumu. 



61 

 

bilingvní mluvčí maďarštiny a slovenštiny je minimální a že o něco vyšší procentuální shoda 

v rodu u slovenských maskulin by mohla být spíše ovlivněna používáním defaultního 

maskulina (tedy v případě, že probandi ze skupiny bilingvistů neznali odpověď na otázku, 

použili automaticky odpověď mužského rodu jako „základní“ nebo „obecnou“). 

V předchozím výzkumu se u jednotlivých objektů objevily podobně četné konzistentní 

shody, jako v současném výzkumu (viz srovnání Červenková, 2017: 30-31).  

Shoda prvního fonému odpovědi s prvním fonémem názvu objektu v maďarštině byla 

v předchozím výzkumu silnější (Červenková, 2017: 33). Zatímco maďarští mluvčí 

v předchozím výzkumu odpovídali ve shodě prvních fonémů v celkem 34 % případů, 

v současném výzkumu to bylo pouze 13 % (zajímavé je, že v předchozím výzkumu byl celkový 

počet odpovědí pro dotazník typu Jména 887, v tomto výzkumu byl celkový počet odpovědí 

pro dotazník typu Jména o jednu odpověď vyšší, tedy 888). Odhadnout důvody toho, proč 

se v případě současného výzkumu snížil počet shod prvních fonémů je velmi složité. Napadá 

mě možnost, že v předchozím výzkumu nebyl použit žádný jazykový dotazník, takže probandi 

měli více času na přemýšlení nad odpověďmi (i když experiment v tomto ani předchozím 

případě nebyl ohraničen žádným časovým limitem, lze předpokládat jistou míru únavy 

respondentů po vyplňování jazykového dotazníku).  

5.6  Komparace s dalšími výzkumy 

Existuje stále pouze málo lingvistických výzkumů (tím méně založených na výzkumu 

gramatického rodu) provedených v souvislosti s maďarštinou a zároveň spojených 

s genderovou konceptualizací. Za zmínku stojí například Landor (2013), který došel ve své 

studii ke stejnému výsledku (ten ve svém výzkumu použil celkem pět jazyků, mezi ostatními 

také maďarštinu jako kontrolní, nerodový jazyk), tedy že se v jeho výzkumu nepodařilo 

prokázat vliv přítomnosti gramatického rodu v jazyce na genderovou konceptualizaci neživých 

objektů (Landor, 2013: 178). Spatřuje pouze nepatrné stopy možného vlivu gramatického rodu 

substantiva označujícího daný objekt na konceptualizaci jeho mluvčími – zmiňuje například 

substantivum ‚most‘, které je v němčině ženského rodu a ve španělštině mužského; v tomto 

konkrétním případě uvádí, že substantivum bylo hodnocené jako mužské německými mluvčími 

méně často než v případě španělských mluvčích, nespatřuje však ve výsledcích těchto dvou 

skupin signifikantní rozdíly. Když tento konkrétní stimul srovnal s hebrejskou skupinou 

mluvčích, kde je gramatický rod nejsilnější (podle Guiory (1983: 231) jde o jazyk s velmi 

vysokou rodovou zatížeností), předpokládal, že toto substantivum, v hebrejštině mužského 

rodu, bude hodnoceno jako maskulinní v největším množství odpovědí ze všech skupin, bylo 
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to však přesně naopak – skupina hebrejských mluvčích hodnotila substantivum pro ‚most‘ jako 

maskulinní v nejméně případech ze všech skupin jazyků (Landor, 2013: 183-187). Na základě 

těchto poznatků tvrdí, že nenašel žádnou pozitivní korelaci mezi rodem substantiva 

a metaforickým rodem jeho referenta (Landor, 2013: 186). Ve studii autorů Forbes et al. (2008) 

se vliv přítomnosti gramatického rodu v jednom z jazyků na konceptualizaci neživých referentů 

projevil u španělsko-anglických bilingvistů a stejně tak i u skupiny francouzsko-anglických 

bilingvistů, zatímco u skupiny anglicko-francouzských bilingvistů se projevil v minimální 

míře; autoři vyslovují názor, že velmi záleží na době, ve které mluvčí nabyde jazyk L2. 

Ani ve výzkumu Bassettiho (2007) nebyl zjištěn vliv přítomnosti gramatického rodu v jednom 

z jazyků na konceptualizaci neživých referentů u bilingvistů (Bassetti, 2007: 262-263). Tyto 

výsledky korespondují s mými poznatky. Je pravděpodobné, že vliv gramatického rodu závisí 

u bilingvistů na době nabytí rodového jazyka, jak tvrdí autoři Forbes et al. (2008: 74-75), dle 

mého názoru by však mohl také záviset na míře kompetence v obou jazycích, zda je 

srovnatelná, či zda je větší v jazyce bez rodu. K tomuto názoru jsem došla na základě 

komparace výsledků současného a minulého výzkumu (Červenková, 2017). Zatímco 

v předchozím provedeném výzkumu (Červenková, 2017: 26-29) se u českých monolingvních 

mluvčích projevil vliv přítomnosti gramatického rodu v jazyce na konceptualizaci neživých 

objektů, v současném výzkumu tento jev není znatelný (oddíl 5.4). Čeština a slovenština jsou 

blízce příbuzné jazyky, předpokládala jsem tedy v současném výzkumu podobné výsledky. Vliv 

přítomnosti gramatického rodu ve slovenštině na konceptualizaci neživých objektů se však 

u bilingvních mluvčích maďarštiny a slovenštiny neprojevil. Dle mého názoru by to mohlo být 

způsobeno právě nestejnou kompetencí v obou jazycích výzkumu, kdy vyšší kompetence 

v jazyce bez rodu (v maďarštině) by mohla „zastínit“ vliv přítomnosti gramatického rodu 

v druhém jazyce (ve slovenštině). Přesto, že někteří probandi ze skupiny bilingvních mluvčích 

maďarštiny a slovenštiny měli index slovenštiny vysoký (nejvyšší naměřená hodnota byla 94), 

průměrně se jeho hodnota pohybovala okolo 60,4 (průměrná hodnota pro všechny tři typy 

dotazníků pro skupinu bilingvních mluvčích maďarštiny a slovenštiny), zatímco index 

maďarštiny byl v průměru 88,3 (průměrná hodnota pro všechny tři typy dotazníků pro skupinu 

bilingvních mluvčích maďaršiny a slovenštiny)20 . Tento předpoklad by (v případě dalšího 

výzkumu podobného typu) bylo možné ověřit lepším zpracováním jazykové historie 

jednotlivých probandů, jak podrobněji popisuji v oddíle následujícím (oddíl 5.7).  

 

                                                 
20 Konkrétní výpočty a hodnoty obou indexů jsou k nalezení v příloze C a D a také v příloze práce v elektronické podobě. 
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5.7  Shrnutí poznatků a nedostatků práce 

Základní hypotéza, že vliv slovenského gramatického rodu ovlivní odpovědi bilingvních 

mluvčích maďarštiny a slovenštiny, se nepotvrdila. Procentuální počty odpovědí se pohybovaly 

v takových mezích, kdy lze předpokládat náhodnost v odpovědích těchto mluvčích (viz oddíl 

5.4). Trochu vyšší procento shod rodu odpovědí s rodem substantiv označujících jednotlivé 

objekty ve slovenském jazyce se u bilingvních mluvčích maďarštiny a slovenštiny objevilo 

v odpovědích týkajících se slovenských maskulin (v porovnání s odpověďmi týkajícími 

se slovenských feminin), jak jsem ale již zmínila výše, lze tu předpokládat spíše působení 

defaultního maskulina, než vlivu gramatického rodu na jejich odpovědi. Významnější shody 

gramatického rodu substantiv označujících neživé objekty ve slovenštině s gramatickým rodem 

odpovědí bilingvních mluvčích maďarštiny a slovenštiny se neprojevily. 

Výzkum ukázal některé významné nenáhodné shody v interpretaci a konceptualizaci 

jednotlivých objektů mluvčími napříč třemi typy experimentů i jednotlivými skupinami 

respondentů (monolingvisty a bilingvisty). Shody se týkaly zejména předmětů typicky 

spojovanými s muži, resp. ženami (jako například pila, oddíl 5.4). Lze zde tedy mluvit 

o určitých genderových asociacích, které mají snad jen málo společného s jazykem či místem 

narození.  

Vliv původu předmětu, tedy to, zda se jedná o objekt vytvořený přírodou, nebo uměle, 

se projevil u několika předmětů (například u obrázku kapky). Spíše náhodou se jednalo také 

o předměty s ženským gramatickým rodem ve slovenštině, o vlivu gramatického rodu 

na bilingvní mluvčí maďarštiny a slovenštiny se však mluvit nejspíše nedá, jelikož k velmi 

podobné shodě u těchto předmětů došlo i u monolingvní skupiny mluvčích.  

Shody prvního fonému odpovědi s prvním fonémem názvu objektu, které jsem 

předpokládala u dotazníku typu Jména, se projevily v o mnoho menší míře, než v předchozím 

výzkumu (Červenková, 2017: 33). Objevila se zde však spousta zajímavých asociací a znovu 

se projevil smysl pro humor maďarských monolingvistů a bilingvních mluvčích maďarštiny 

a slovenštiny.  

Největším nedostatkem práce byl z mého pohledu předpoklad, že bilingvní mluvčí 

maďarštiny a slovenštiny budou mít podobnou míru kompetence v obou jazycích; očekávala 

jsem, že probandy budou především mluvčí ze smíšených rodin a že jejich kompetence v obou 

jazycích bude podobně silná, a tudíž se u těchto probandů projeví vliv přítomnosti gramatického 

rodu ve slovenštině na konceptualizaci neživých objektů. Probandi však neměli v obou jazycích 

stejnou kompetenci (index slovenštiny byl pro všechny tři typy dotazníku v průměru 60,4 

a index maďarštiny 88,3). Tím, že z časových důvodů probíhal výzkum online, nebylo možné 
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sehnat mluvčí dostatečně kompetentní v obou jazycích. Jistě by bylo lepší provést výzkum 

osobně, a tak se dozvědět přesné údaje o kompetenci jednotlivých probandů a pro výzkum 

vybrat pouze takové, jejichž kompetence by byla v obou jazycích alespoň přibližně srovnatelná. 

Takový výběr respondentů by však byl velmi časově náročný a bylo by nutné hledat 

respondenty velmi pečlivě; nebylo by jistě možné sesbírat tolik odpovědí respondentů, jako 

ve výzkumu probíhajícím online, výzkum by však mohl být kvalitnější. Považuji to za jeden 

z poznatků vhodných k případnému dalšímu výzkumu. 

Dalším nedostatkem mohla být délka celého dotazníku. Ve snaze získat co nejpřesnější 

data o jazykové kompetenci a historii respondentů jsem vytvořila podrobný, ale možná také 

zdlouhavý jazykový dotazník, který některé respondenty jistě mohl unavit natolik, že jejich 

odpovědi potom nebyly tolik pečlivé; mohli se potom dotazníkem pouze náhodně „proklikat“ 

(tato možnost mě napadla především kvůli nižšímu procentu shody prvního fonému odpovědi 

s prvním fonémem názvu objektu oproti předchozímu výzkumu (Červenková, 2017)). Vždyť 

jak píše Chromý ve své učebnici Práce s empirickými daty (Chromý, 2014: 10), výzkum jako 

takový musí respondentům vždy připadat zábavný a zajímavý. Tato zamyšlení nad délkou 

jazykového dotazníku a jeho celkovou formou, stejně jako nad jejich možným vlivem 

na pečlivost v odpovědích respondentů je také podnětem ke zlepšení v případném dalším 

výzkumu. 

Diskutabilní je také jistě arbitrárnost, podle které jsem hodnotila index míry kompetence 

ve slovenštině a maďarštině. Pro potřeby výzkumu bylo nutné podrobná jazyková data nějakým 

způsobem převést na číselné hodnoty, ohodnotila jsem proto jazykové kompetence na základě 

přesvědčení, že nejsilnější vliv na konceptualizaci neživých referentů by mohl mít u mluvčích 

gramatický rod v jazyce nabytém v nejranějším dětství v kontaktu s nejbližší rodinou. Dalo 

by se jistě polemizovat o hranicích, na kterých probandi ztráceli body, nicméně nějaké hranice 

potřeba určit bylo (například někdo, kdo odpověděl na otázku „Kdy jste se začal/a učit 

maďarsky?“ že „v raném dětství (do 4 let)“ získal za tuto odpověď celkem 30 bodů, kdo však 

odpověděl, že „v pozdějším dětství (od 5 do 11 let)“, získal již pouze 10 bodů, i v případě, 

že později uvedl, že se maďarsky začal učit například v pěti letech). Dále jsem v průběhu 

vyhodnocování jazykového testu objevila chybu ve formulaci; v první otázce tohoto typu „Kdy 

jste se začal/a učit maďarsky?“ respondenti odpovídali, že buď „v raném dětství (do 4 let)“, 

v pozdějším dětství (od 5 do 11 let)“, nebo „v dospívání/dospělosti (od 12 let dále)“. Později 

ale následovala pro všechny tři odpovědi společná další otázka, která měla věk upřesnit, tedy 

„Kolik vám bylo let, když jste začal/a přicházet do kontaktu s maďarštinou? (Napište prosím 

číslo)“. V několika případech odpovědi respondentů nekorespondovaly. Významový rozdíl 
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v těchto dvou otázkách jsem nepředpokládala, několik respondentů však vidělo rozdíl mezi 

„začátkem učení jazyka“ a „prvním kontaktem s jazykem“, tedy odpověděli například v první 

otázce, že se začali učit jazyk „v pozdějším dětství (od 5 do 11 let)“, v pozdějším upřesnění 

věku však uvedli například to, že v kontaktu s jazykem byli již od 3 let. V takovém případě 

respondenti „spadli“ do kategorie otázek pro pozdější dětství a nezodpověděli tak otázky 

týkající se dětství raného, ztratili tedy množství důležitých bodů. Rozhodla jsem se takové 

případy ohodnotit dvěma body navíc v doplňujícím sektoru testu, není to podle mého názoru 

však adekvátní. Nekoherenci v těchto dvou otázkách považuji za největší nedostatek 

jazykového dotazníku.  

V případě dalšího výzkumu podobného rázu by dle mého názoru bylo nutné zajistit 

probandy se srovnatelnou kompetencí v obou jazycích. Dále by bylo jistě vhodné využít osobní 

rozhovory namísto internetového dotazníku, a to především z důvodu větší přesnosti informací 

o individuální kompetenci a jazykové historii konkrétních probandů. Současně bych 

se v takovém případě více zaměřila na použité obrázky objektů, nabízela by se možnost 

vytvoření předexperimentálního testu hodnocení maskulinity, resp. femininity objektů 

nezávislou skupinou mluvčích jazyka bez gramatického rodu (nebo pouze s pronominálním 

systémem gramatického rodu, například anglickými monolingvisty21). Ani toto řešení by však 

nebylo ideální právě vzhledem k odlišnostem v asociacích jednotlivých kultur. Také bych 

se ráda zaměřila na jiná vodítka, která by mohla ukázat, jakými faktory se mluvčí řídí v případě 

volby rodu objektu (jak je popsáno v oddíle 3.1, kde cituji Corbetta (1991: 70) 

a psycholingvistické faktory, které v souvislosti s přiřazováním rodu substantivům zkoumá) 

a po důkladném nastudování možností bych například použila také jiné výzkumné metody 

(například přiřazování adjektiv (použito například autory Semenuks et al. (2011)). 

  

                                                 
21 Jistě by bylo v takovém případě ideální sehnat jako předexperimentální skupinu mluvčích mluvčí jazyka bez gramatického 

rodu. Pokud bych ale případný další výzkum zaměřila znovu na maďarské rodilé mluvčí, ráda bych kontrolní skupinu 

nějakým způsobem oddělila. V takovém případě by pro mě byla angličtina na druhém místě v pořadí dostupných jazyků 

s nízkou rodovou zatížeností, hned po maďarštině.  
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6. Závěr 

Práce se zabývala možnými interferencemi v genderové konceptualizaci neživých objektů u 

bilingvních mluvčích maďarštiny a slovenštiny. Na základě provedeného experimentu byly 

porovnávány jejich odpovědi v jednotlivých dotaznících s odpověďmi kontrolní skupiny 

monolingvních mluvčích maďarštiny. Původní předpoklad, tedy že bilingvní mluvčí 

maďarštiny a slovenštiny budou ve svých odpovědích ovlivněni přítomností gramatického rodu 

ve slovenštině, se nepotvrdil. Objevily se některé signifikantní shody v konceptualizaci 

jednotlivých předmětů mezi oběma skupinami účastníků a došlo k několika zajímavým 

asociacím v souvislosti s pojmenováváním předmětů v dotazníku typu Jména; předpokládané 

shody prvního fonému jména odpovědi s prvním fonémem názvu objektu v maďarštině se 

projevily pouze v malé míře (podrobné výsledky v oddílu 5.4). Praktická část, tedy provedený 

výzkum a jeho hodnocení, tvořila největší část této práce. V teoretické části byly shrnuty 

základní informace o rodu (kapitola 2), bilingvismu (kapitola 3) a souvisejících studiích jiných 

autorů (kapitola 4).  

Práce byla také porovnána s předchozím provedeným výzkumem (oddíl 4.1.1), jehož výsledky 

potvrdily hypotézu, že mluvčí jazyka s gramatickým rodem (češtiny) se ve svých odpovědích 

řídí na základě gramatického rodu objektů (Červenková, 2017). U bilingvních mluvčích 

maďarštiny a slovenštiny, kteří se zúčastnili výzkumu v této práci, se tento předpoklad 

nepodařilo potvrdit, pravděpodobně z důvodu rozdílné kompetence v obou jazycích bilingvistů. 

Tento výsledek je podnětem k pečlivějšímu výběru respondentů v případném dalším výzkumu 

a k dalším opatřením, která jsou společně s možnými nedostatky této práce diskutovány 

v oddílu 5.7.  
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Přílohy 
 

Příloha A – Zadání dotazníku v maďarštině (s překladem do češtiny) 

 

Asszociációs képzelet teszt  

 

Általános információk a tesztről: 

Ezt a kérdőívet azért készítettem, hogy elegendő adatot gyűjtsek a szakdolgozatomhoz. A 

felmérés név nélkül történik. Az Ön válaszait csak a munkámban haszálom fel. Ha van 

bármilyen kérdése vagy ha érdeklik a kutatás eredményei, kérem küldjön e-mailt (a következő 

e-mail címre): miss.cervenkova@gmail.com 

A kérdező adatai: 

Bc. Michaela Červenková, Károly Egyetem (BTK, Közép-európai Tanulmányok Tanszék), 

magyar szakos (szakirányú) hallgató. 

Útmutató a kérdőív kitöltéséhez: 

Először kérem, hogy írja le a következő adatait: nemét, életkorát és nyelvi kompetenciáját.  

Nem: férfi x nő 

Életkor (kérem, számot írjon): 

Hely, illetve helyek, ahol felnőtt (ország, illetve járás vagy régió): 

Információk magyar nyelvi kompenetciájáról (megjegyzés: nem szükséges, hogy irodalmi 

nyelv legyen, a nyelv bármilyen megjelenési formája megfelel, például egy nyelvjárás) 

 

Magyar nyelvi kompetenciájának mértéke 

Kérem, értékelje beszélt nyelvi megértési készségét, illetve írott nyelvi megértési készségét. 

Karikázzon be egy számot az alábbi skálán (1 – legkisebb kompetencia, 10 – legnagyobb 

kompetencia) 

1 – magyarul szinte egyáltalán nem tudom megértetni magam  

10 – szinte teljesen, probléma nélkül meg tudom értetni magam magyarul 

 

Kérem, értékelje megértési készségét, illetve írott nyelvi megértési készségét is. Karikázzon be 

egy számot az alábbi skálán (1 – legkisebb kompetencia, 10 – legnagyobb kompetencia) 

1 – szinte egyáltalán nem értem a magyar nyelvet 

10 – problémamentesen értem a magyar nyelvet 

 

mailto:miss.cervenkova@gmail.com
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A magyar nyelv használata 

Milyen gyakran használja aktívan a magyar nyelvet (beszéd, írás…)? 

Naponta vagy szinte naponta 

Legfeljebb néhányszor hetente 

Legfeljebb néhányszor havonta 

Legfeljebb néhányszor évente 

Soha vagy szinte soha 

 

Milyen gyakran használja passzívan a magyar nyelvet (köznapi beszélgetés megértése, 

rádióhallgatás, olvasás…)? 

Naponta vagy szinte naponta 

Legfeljebb néhányszor hetente 

Legfeljebb néhányszor havonta 

Legfeljebb néhányszor évente 

Soha vagy szinte soha 

 

Kivel a kommunikálva használja Ön a magyar nyelvet? (Több választ is be lehet jelölni) 

Szűkebb családommal (szüleim, testvéreim, partnerem…) 

Tágabb családommal (nagyszüleim, szüleim testvérei…) 

 Barátaimmal vagy ismerőseimmel 

Osztálytársaimmal, a munkahelyemen, a kollégáimmal vagy vevőimmel 

A tanárommal, az iskolában vagy magánórán 

Senkivel nem kommunikálok magyarul, csak passzívan használom ez a nyelvet (köznapi 

beszélgetés megértése, rádióhallgatás, olvasás…) 

 

Kiegészíti az előző kérdést? (Például – „Az anyukámmal naponta beszélek magyarul, de a 

nagynénémmel csak havonta egyszer.“) 

 

Magyar nyelvismeretének elsajátítása 

Mikor kezdett magyarul tanulni? 

Kora gyerekkoromban (4 éves korig) 

Későbbi gyerekkoromban (5 éves kortól 11 éves korig) 

Kamaszkoromban/felnőttkoromban (12 éves kortól máig) 
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A magyar nyelv használata kora gyerekkorában 

Ki beszélt Önhöz magyarul kora gyerekkorában? (Több választ is bejelölhet) 

Mindkét szülőm  

Az egyik szülőm (a másik más nyelven beszélt hozzám) 

Az egyik szülőm (a másik szülőm nem volt velem) 

Más családtagjaim (testvéreim, nagyszüleim, szüleim testvérei…) 

 

A magyar nyelv használata későbbi gyerekkorában 

Gyerekkoromban akkor kerültem kapcsolatba a magyar nyelvvel, amikor… (Több választ is 

bejelölhet) 

óvodába/iskolába jártam – a tanár/nő tanított magyar nyelven 

osztálytársaimmal vagy iskolán kívüli barátaimmal kommunikáltam  

külföldön tartózkodtam, ott laktam 

A rokonaimmal komunikáció közben  

 

Hány éves volt, amikor felvette a kapcsolatot magyar nyelvvel? (Kérem, számot írjon) 

 

Kiegészíti az előző kérdést? 

 

A magyar nyelv haszánalata felnőttkorában 

Hol került kapcsolatba a magyar nyelvvel? (Több választ is megjelölhet) 

Az iskolában (középiskolában, egyetemen…) 

Konkrét nyelvtanfolyamon 

Külföldi tartózkodásom idején (munka, ERASMUS…) 

A partneremmel, kommunikáció közben  

A barátaimmal, kommunikáció közben  

Osztálytársaimmal vagy kollégáimmal, illetve ügyfeleimmel a munkahelyemen, 

kommunikáció közben 

Hány éves volt, amikor kapcsolatba került a magyar nyelvvel? (Kérem, számot írjon) 

 

Magyar nyelvismeretének elsajátítása – folytatás 

Mennyi ideje tanulja, illetve tanulta a magyar nyelvet, vagy mennyi ideje került kapcsolatba a 

magyar nyelvvel? Kérem, adja meg legalább hozzávetőlegesen évek számát. 

 



74 

 

Van hozzáfűznivalója, amivel pontosíthatja nyelvtudásának szintjét? Kérem írja be! 

 

Másik nyelv 

Van olyan másik nyelv (vagy nyelvjárás), amelyen folyékonan beszél vagy amelyet minden 

probléma nélkül megért? (Kérem, számoljon azokkal a nyelvekkel is, amelyeken ugyan nem 

tud beszélni, de nem jelent problémát a megértés): Igen x Nem 

 

Információk nyelvi kompetenciájáról – második nyelv 

 

Kérem, írja be a nyelv nevét (Kérem, egyszerre csak egy nyelvvel kapcsolatos kérdésekre 

válaszoljon). 

 

Második nyelvi kompetenciájának mértéke  

Kérem, értékelje beszélt nyelvi megértési készségét, illetve írott nyelvi megértési készségét. 

Karikázzon be egy számot az alábbi skálán (1 – legkisebb kompetencia, 10 – legnagyobb 

kompetencia) 

1 – ezen a nyelven szinte egyáltalán nem tudom megértetni magam  

10 – szinte teljesen, probléma nélkül meg tudom értetni magam ezen a nyelven 

 

Kérem, értékelje megértési készségét, illetve írott nyelvi megértési készségét is. Karikázzon be 

egy számot az alábbi skálán (1 – legkisebb kompetencia, 10 – legnagyobb kompetencia) 

1 – szinte egyáltalán nem értem ezt a nyelvet 

10 – problémamentesen értem ezt a nyelvet 

 

Második nyelv használata 

Milyen gyakran használja aktívan ezt a nyelvet (beszéd, írás…)? 

Naponta vagy szinte naponta 

Legfeljebb néhányszor hetente 

Legfeljebb néhányszor havonta 

Legfeljebb néhányszor évente 

Soha vagy szinte soha 

 

Milyen gyakran használja passzívan ezt a nyelvet (köznapi beszélgetés megértése, 

rádióhallgatás, olvasás…)? 
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Naponta vagy szinte naponta 

Legfeljebb néhányszor hetente 

Legfeljebb néhányszor havonta 

Legfeljebb néhányszor évente 

Soha vagy szinte soha 

 

Kivel a kommunikálva használja Ön ezt a nyelvet? (Több választ is be lehet jelölni) 

Szűkebb családommal (szüleim, testvéreim, partnerem…) 

Tágabb családommal (nagyszüleim, szüleim testvérei…) 

Barátaimmal vagy ismerőseimmel 

Osztálytársaimmal, a munkahelyemen, a kollégáimmal vagy vevőimmel 

A tanárommal, az iskolában vagy magánórán 

Senkivel nem kommunikálok ezen a nyelven, csak passzívan használom ezt a nyelvet (köznapi 

beszélgetés megértése, rádióhallgatás, olvasás…) 

 

Kiegészíti az előző kérdést? (Például – „Az anyukámmal naponta beszélek ezen a nyelven, de 

a nagynénémmel csak havonta egyszer.“) 

Második nyelv nyelvismeretének elsajátítása 

 

Mikor kezdett ezen a nyelven tanulni? 

Kora gyerekkoromban (4 éves korig) 

Későbbi gyerekkoromban (5 éves kortól 11 éves korig) 

Kamaszkoromban/felnőttkoromban (12 éves kortól máig) 

 

Második nyelv használata kora gyerekkorában 

Ki beszélt Önhöz ezen a nyelven kora gyerekkorában? (Több választ is bejelölhet) 

Mindkét szülőm  

Az egyik szülőm (a másik más nyelven beszélt hozzám) 

Az egyik szülőm (a másik szülőm nem volt velem) 

Más családtagjaim (testvéreim, nagyszüleim, szüleim testvérei…) 

 

Második nyelv használata későbbi gyerekkorában 

Gyerekkoromban akkor kerültem kapcsolatba ezzel a nyelvvel, amikor… (Több választ is 

bejelölhet) 
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óvodába/iskolába jártam – a tanár/nő tanított ezen a nyelven 

osztálytársaimmal vagy iskolán kívüli barátaimmal kommunikáltam  

külföldön tartózkodtam, ott laktam 

A rokonaimmal komunikáció közben  

 

Hány éves volt, amikor kapcsolatba került ezzel a nyelvvel? (Kérem, számot írjon) 

 

Kiegészíti az előző kérdést? 

 

Második nyelv haszánalata felnőttkorában 

Hol került kapcsolatba ezzel a nyelvvel? (Több választ is megjelölhet) 

Az iskolában (középiskolában, egyetemen…) 

Konkrét nyelvtanfolyamon 

Külföldi tartózkodásom idején (munka, ERASMUS…) 

A partneremmel, kommunikáció közben  

A barátaimmal, kommunikáció közben  

Osztálytársaimmal vagy kollégáimmal, illetve ügyfeleimmel a munkahelyemen, 

kommunikáció közben 

 

Hány éves volt, amikor kapcsolatba került ezzel a nyelvvel? (Kérem, számot írjon) 

 

Második nyelvismeretének elsajátítása – folytatás 

Mennyi ideje tanulja, illetve tanulta ezt a nyelvet, vagy mennyi ideje került kapcsolatba ezzel a 

nyelvvel? Kérem, adja meg legalább hozzávetőlegesen évek számát. 

Van hozzáfűznivalója, amivel pontosíthatja nyelvtudásának szintjét? Kérem írja be! 

 

 Egyéb nyelv 

Van olyan másik nyelv (vagy nyelvjárás), amelyen folyékonan beszél vagy amelyet minden 

probléma nélkül megért? (Kérem, számoljon azokkal a nyelvekkel is, amelyeken ugyan nem 

tud beszélni, de nem jelent problémát a megértés): Igen x Nem 

 

Információk nyelvi kompetenciájáról – harmadik nyelv 

Kérem, írja be a nyelv nevét (Kérem, egyszerre csak egy nyelvvel kapcsolatos kérdésekre 

válaszoljon). 
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Harmadik nyelvi kompetenciájának mértéke  

Kérem, értékelje beszélt nyelvi megértési készségét, illetve írott nyelvi megértési készségét. 

Karikázzon be egy számot az alábbi skálán (1 – legkisebb kompetencia, 10 – legnagyobb 

kompetencia) 

1 – ezen a nyelven szinte egyáltalán nem tudom megértetni magam  

10 – szinte teljesen, probléma nélkül meg tudom értetni magam ezen a nyelven 

Kérem, értékelje megértési készségét, illetve írott nyelvi megértési készségét is. Karikázzon be 

egy számot az alábbi skálán (1 – legkisebb kompetencia, 10 – legnagyobb kompetencia) 

1 – szinte egyáltalán nem értem ezt a nyelvet 

10 – problémamentesen értem ezt a nyelvet 

 

Harmadik nyelv használata 

Milyen gyakran használja aktívan ezt a nyelvet (beszéd, írás…)? 

Naponta vagy szinte naponta 

Legfeljebb néhányszor hetente 

Legfeljebb néhányszor havonta 

Legfeljebb néhányszor évente 

Soha vagy szinte soha 

 

Milyen gyakran használja passzívan ezt a nyelvet (köznapi beszélgetés megértése, 

rádióhallgatás, olvasás…)? 

Naponta vagy szinte naponta 

Legfeljebb néhányszor hetente 

Legfeljebb néhányszor havonta 

Legfeljebb néhányszor évente 

Soha vagy szinte soha 

 

Kivel a kommunikálva használja Ön ezt a nyelvet? (Több választ is be lehet jelölni) 

Szűkebb családommal (szüleim, testvéreim, partnerem…) 

Tágabb családommal (nagyszüleim, szüleim testvérei…) 

 Barátaimmal vagy ismerőseimmel 

Osztálytársaimmal, a munkahelyemen, a kollégáimmal vagy vevőimmel 

A tanárommal, az iskolában vagy magánórán 

Senkivel nem kommunikálok ezen a nyelven, csak passzívan használom ezt a nyelvet (köznapi 
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beszélgetés megértése, rádióhallgatás, olvasás…) 

 

Kiegészíti az előző kérdést? (Például – „Az anyukámmal naponta beszélek ezen a nyelven de a 

nagynénémmel csak havonta egyszer.“) 

Harmadik nyelv nyelvismeretének elsajátítása 

 

Mikor kezdett ezen a nyelven tanulni? 

Kora gyerekkoromban (4 éves korig) 

Későbbi gyerekkoromban (5 éves kortól 11 éves korig) 

Kamaszkoromban/felnőttkoromban (12 éves kortól máig) 

 

Harmadik nyelv használata kora gyerekkorában 

Ki beszélt Önhöz ezen a nyelven kora gyerekkorában? (Több választ is bejelölhet) 

Mindkét szülőm  

Az egyik szülőm (a másik más nyelven beszélt hozzám) 

Az egyik szülőm (a másik szülőm nem volt velem) 

Más családtagjaim (testvéreim, nagyszüleim, szüleim testvérei…) 

 

Harmadik nyelv használata későbbi gyerekkorában 

Gyerekkoromban akkor kerültem kapcsolatba ezzel a nyelvvel, amikor… (Több választ is 

bejelölhet) 

óvodába/iskolába jártam – a tanár/nő tanított ezen a nyelven 

osztálytársaimmal vagy iskolán kívüli barátaimmal kommunikáltam  

külföldön tartózkodtam, ott laktam 

A rokonaimmal komunikáció közben  

Hány éves volt, amikor kapcsolatba került ezzel a nyelvvel? (Kérem, számot írjon) 

Kiegészíti az előző kérdést? 

 

Harmadik nyelv használata felnőttkorában 

Hol került kapcsolatba ezzel a nyelvvel? (Több választ is megjelölhet) 

Az iskolában (középiskolában, egyetemen…) 

Konkrét nyelvtanfolyamon 

Külföldi tartózkodásom idején (munka, ERASMUS…) 

A partneremmel, kommunikáció közben  
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A barátaimmal, kommunikáció közben  

Osztálytársaimmal vagy kollégáimmal, illetve ügyfeleimmel a munkahelyemen, 

kommunikáció közben 

 

Hány éves volt, amikor kapcsolatba került ezzel a nyelvvel? (Kérem, számot írjon) 

 

Harmadik nyelvismeretének elsajátítása – folytatás 

Mennyi ideje tanulja, illetve tanulta ezt a nyelvet, vagy mennyi ideje került kapcsolatba ezzel a 

nyelvvel? Kérem, adja meg legalább hozzávetőlegesen évek számát. 

Van hozzáfűznivalója, amivel pontosíthatja nyelvtudásának szintjét? Kérem írja be! 

 

1. Kérdőív típus - Hangok 

Nagyon szépen köszönöm, hogy kitöltötte a kérdőívet a nyelvi információkról! A felmérésnek 

ebben a  részében nincs meghatározva a kitöltési idő, de körülbelül 10-15 percet vesz igénybe. 

Legyen szíves, folyamatosan, gondolkodás nélkül töltse ki a kérdőívet. Ne felejtse el, hogy 

nincs helyes vagy helyetlen válasz – a legfontosabb az Ön fantáziája.  

Most a kérdőívben tárgyakat fog látni. Képzelje el, hogy ezek a tárgyak egy rajzfilmben 

szerepelnek, és úgy viselkednek, mint az emeberek. Ön szerint milyen hang felelne meg nekik? 

Minden tárgy alatt két bejelölhető rubrika között választhat. Kérem, akkor jelölje be a „férfi“ 

rubrikát, ha úgy gondolja, hogy férfihangon beszélne a tárgy.  A „női“ rubrikát kérem akkor 

jelölje be, ha úgy gondolja, hogy női hangon beszélne a tárgy. 

 

2. kérdőív típus – Nevek 

Nagyon szépen köszönöm, hogy kitöltötte a kérdőívet a nyelvi információkról! A felmérésnek 

ebben a  részében nincs meghatározva a kitöltési idő, de körülbelül 10-15 percet vesz igénybe. 

Legyen szíves, folyamatosan, gondolkodás nélkül töltse ki a kérdőívet. Ne felejtse el, hogy 

nincs helyes vagy helyetlen válasz – a legfontosabb az Ön fantáziája.  

Most a kérdőívben tárgyakat fog látni. Képzelje el, hogy ezek a tárgyak egy rajzfilmben 

szerepelnek, és úgy viselkednek, mint az emeberek. Ön szerint milyen keresztnév illik a 

tárgyakhoz? Kérem, írjon be a kép alá a rubrikába egy hétköznapi férfi vagy női keresztnevet. 

Kérem, ne használjon beceneveket vagy fiktív neveket. 
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3. kérdőív típus – Figurák 

Nagyon szépen köszönöm, hogy kitöltötte a kérdőívet a nyelvi információkról! A felmérésnek 

ebben a  részében nincs meghatározva a kitöltési idő, de körülbelül 10-15 percet vesz igénybe. 

Legyen szíves, folyamatosan, gondolkodás nélkül töltse ki a kérdőívet. Ne felejtse el, hogy 

nincs helyes vagy helyetlen válasz – a legfontosabb az Ön fantáziája.  

Most a kérdőívben tárgyakat, egy fiút és egy lányt fog látni. Képzelje el, hogy a figurák egy 

rajzfilmben szerepelnek. Ön szerint melyik tárgy kihez tartozik? Minden tárgy alatt két 

bejelölhető rubrika között választhat. Kérem, hogy a fiú rubrikáját jelölje meg akkor, ha úgy 

gondolja, hogy a tárgy a fiúhoz tartozik.  A lány rubrikáját kérem akkor jelölje meg, ha úgy 

gondolja, hogy a tárgy a lányhoz tartozik. 
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Překlad: 

 

Výzkum asociativní představivosti  

 

Obecné informace o výzkumu: 

Před sebou máte dotazník, který slouží ke sběru dat pro výzkum, který provádím v rámci své 

diplomové práce. Dotazník je zcela anonymní. Vaše odpovědi nebudou využity k žádnému 

jinému účelu, než je tento výzkum. V případě jakýchkoliv dotazů nebo zájmu o výsledky 

výzkumu mě prosím neváhejte kontaktovat na email miss.cervenkova@gmail.com.  

Informace o mně:  

Bc. Michaela Červenková, studentka oboru Středoevropská studia, FF UK. 

Instrukce k vyplnění dotazníku: 

Nejprve prosím vyplňte údaje o Vašem pohlaví, věku a také informace o kompetenci v jazycích. 

Pohlaví: Muž x Žena 

Věk (napište prosím číslo): 

Místo, popřípadě místa, kde jste vyrůstal/a (stát, popř. okres, region): 

Informace o kompetenci v maďarštině (poznámka: nejde nutně o znalost spisovné maďarštiny, 

ale o znalost jakékoliv podoby tohoto jazyka, např. nářečí) 

 

Míra kompetence v maďarštině 

Ohodnoťte prosím svoji schopnost mluvení, příp. i psaní. Zakroužkujte prosím číslo na škále 

níže (1 – nejmenší kompetence, 10 – největší kompetence) 

1 – maďarsky se téměř nedokážu domluvit 

10 – maďarsky se domluvím naprosto bez problémů 

 

Ohodnoťte prosím svoji schopnost porozumění mluvené, příp. i psané řeči. Zakroužkujte číslo 

na škále níže (1 – nejmenší kompetence, 10 – největší kompetence) 

1 – maďarštině téměř vůbec nerozumím 

10 – maďarštině rozumím naprosto bez problémů 

 

Používání maďarštiny 

Jak často maďarštinu používáte aktivně (mluvení, psaní…)? 

Denně nebo téměř každý den 

Nanejvýš několikrát týdně 
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Nanejvýš několikrát měsíčně 

Nanejvýš několikrát ročně 

Nikdy nebo téměř vůbec 

 

Jak často maďarštinu používáte pasivně (porozumění běžnému hovoru, poslouchání rádia, 

sledování televize, čtení…)? 

Denně nebo téměř každý den 

Nanejvýš několikrát týdně 

Nanejvýš několikrát měsíčně 

Nanejvýš několikrát ročně 

Nikdy nebo téměř vůbec 

 

V komunikaci s kým používáte maďarštinu? (Lze zaškrtnout více odpovědí) 

S nejbližší rodinou (rodiče, sourozenci, partner…) 

Se vzdálenější rodinou (prarodiče, sourozenci rodičů…) 

S přáteli nebo známými 

Se spolužáky ve škole, s kolegy nebo zákazníky v práci 

S učitelem ve škole nebo na soukromých hodinách 

S nikým maďarsky nekomunikuji, používám tento jazyk pouze pasivně (porozumění běžnému 

hovoru, poslouchání rádia, sledování televize, čtení…) 

Chcete předchozí otázku nějak doplnit? (Například - "S maminkou mluvím maďarsky denně, 

ale s tetou jen jednou za měsíc"). 

Nabývání maďarštiny 

 

Kdy jste se začal/a učit maďarsky? 

V raném dětství (do 4 let) 

V pozdějším dětství (od 5 do 11 let) 

V dospívání/dospělosti (od 12 let dále) 

 

Používání maďarštiny v raném dětství 

Kdo na Vás v raném dětství mluvil maďarsky? (Lze zaškrtnout více možností). 

Oba rodiče 

Jeden z rodičů (druhý na mě mluvil jiným jazykem) 

Jeden z rodič (s druhým jsem nevyrůstal/a) 
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Další rodina (sourozenci, prarodiče, sourozenci rodičů…) 

 

Používání maďarštiny v pozdějším dětství 

V dětství jsem přicházel/a do kontaktu s maďarštinou… (Lze zaškrtnout více odpovědí) 

Při výuce ve škole/školce - učitel/ka vedla výuku v maďarštině 

Při komunikaci se spolužáky ve škole nebo kamarády mimo školu 

Při pobytu v jiné zemi, ve které jsem bydlel/a 

Při komunikaci s příbuznými 

 

Kolik vám bylo let, když jste začal/a přicházet do kontaktu s maďarštinou? (Napište prosím 

číslo) 

 

Chcete předchozí otázku nějak doplnit? 

 

Používání maďarštiny v dospělosti 

Kde jste začal/a přicházet do kontaktu s maďarštinou? (Lze zaškrtnout více odpovědí) 

Ve škole (na střední škole, na univerzitě…) 

Na cíleném jazykovém kurzu 

Při pobytu v jiném státu (pracovní pobyt, ERASMUS…) 

Při komunikaci s partnerem/partnerkou 

Při komunikaci s přáteli 

Při komunikaci se spolužáky ve škole, s kolegy nebo zákazníky v práci 

 

Kolik vám bylo let, když jste začal/a přicházet do kontaktu s maďarštinou? (Napište prosím 

číslo) 

 

Nabývání maďarštiny – pokračování 

Jak dlouho se učíte, příp. jste se učil/a maďarsky, nebo jak dlouho přicházíte, příp. jste 

přicházel/a s maďarštinou do kontaktu? Uveďte alespoň přibližně počet let. 

 

Máte jakékoliv další komentáře, které by mohly upřesnit Vaši jazykovou situaci? Prosím napište 

je. 
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Další jazyky 

Je nějaký další jazyk (popřípadě nářečí jazyka), kterým se plynule dorozumíte nebo mu bez 

problémů přirozeně rozumíte? (Prosím, počítejte i takové jazyky, kterými sice neumíte mluvit, 

ale nemáte problém jim rozumět): Ano x Ne 

 

Informace o kompetenci – druhý jazyk 

 

Doplňte prosím jeho název (Prosím, vyplňujte vždy pouze pro jeden jazyk.) 

 

Míra jazykové kompetence 

Ohodnoťte prosím svoji schopnost mluvení, příp. i psaní. Zakroužkujte prosím číslo na škále 

níže (1 – nejmenší kompetence, 10 – největší kompetence) 

1 – jazykem se téměř nedokážu domluvit 

10 – jazykem se domluvím naprosto bez problémů 

 

Ohodnoťte prosím svoji schopnost porozumění mluvené, příp. i psané řeči. Zakroužkujte číslo 

na škále níže (1 – nejmenší kompetence, 10 – největší kompetence) 

1 – jazykem se téměř nedokážu domluvit 

10 – jazykem se domluvím naprosto bez problémů 

 

Používání jazyka 

Jak často tento jazyk používáte aktivně (mluvení, psaní…)? 

Denně nebo téměř každý den 

Nanejvýš několikrát týdně 

Nanejvýš několikrát měsíčně 

Nanejvýš několikrát ročně 

Nikdy nebo téměř vůbec 

 

Jak často tento jazyk používáte pasivně (porozumění běžnému hovoru, poslouchání rádia, 

sledování televize, čtení…)? 

Denně nebo téměř každý den 

Nanejvýš několikrát týdně 

Nanejvýš několikrát měsíčně 

Nanejvýš několikrát ročně 
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Nikdy nebo téměř vůbec 

 

V komunikaci s kým používáte tento jazyk? (Lze zaškrtnout více odpovědí) 

S nejbližší rodinou (rodiče, sourozenci, partner…) 

Se vzdálenější rodinou (prarodiče, sourozenci rodičů…) 

S přáteli nebo známými 

Se spolužáky ve škole, s kolegy nebo zákazníky v práci 

S učitelem ve škole nebo na soukromých hodinách 

S nikým v tomto jazyce nekomunikuji, používám ho pouze pasivně (porozumění běžnému 

hovoru, poslouchání rádia, sledování televize, čtení…) 

 

Chcete předchozí otázku nějak doplnit? (Například - "S maminkou mluvím tímto jazykem 

denně, ale s tetou jen jednou za měsíc"). 

 

Nabývání druhého jazyka  

Kdy jste se začal/a učit tento jazyk? 

V raném dětství (do 4 let) 

V pozdějším dětství (od 5 do 11 let) 

V dospívání/dospělosti (od 12 let dále) 

 

Používání druhého jazyka v raném dětství 

Kdo na Vás v raném dětství mluvil tímto jazykem? (Lze zaškrnout více možností). 

Oba rodiče 

Jeden z rodičů (druhý na mě mluvil jiným jazykem) 

Jeden z rodič (s druhým jsem nevyrůstal/a) 

Další rodina (sourozenci, prarodiče, sourozenci rodičů…) 

 

Používání druhého jazyka v pozdějším dětství 

V dětství jsem přicházel/a do kontaktu s tímto jazykem… (Lze zaškrtnout více odpovědí) 

Při výuce ve škole/školce - učitel/ka vedla výuku v maďarštině 

Při komunikaci se spolužáky ve škole nebo kamarády mimo školu 

Při pobytu v jiné zemi, ve které jsem bydlel/a 

Při komunikaci s příbuznými 
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Kolik vám bylo let, když jste začal/a přicházet do kontaktu s tímto jazykem? (Napište prosím 

číslo) 

 

Chcete předchozí otázku nějak doplnit? 

 

Používání druhého jazyka v dospělosti 

Kde jste začal/a přicházet do kontaktu s tímto jazykem? (Lze zaškrtnout více odpovědí) 

Ve škole (na střední škole, na univerzitě…) 

Na cíleném jazykovém kurzu 

Při pobytu v jiném státu (pracovní pobyt, ERASMUS…) 

Při komunikaci s partnerem/partnerkou 

Při komunikaci s přáteli 

Při komunikaci se spolužáky ve škole, s kolegy nebo zákazníky v práci 

 

Kolik vám bylo let, když jste začal/a přicházet do kontaktu s tímto jazykem? (Napište prosím 

číslo) 

 

Nabývání druhého jazyka – pokračování 

Jak dlouho se učíte, příp. jste se učil/a tento jazyk, nebo jak dlouho přicházíte, příp. jste 

přicházel/a s tímto jazykem do kontaktu? Uveďte alespoň přibližně počet let. 

 

Máte jakékoliv další komentáře, které by mohly upřesnit Vaši jazykovou situaci? Prosím napište 

je. 

 

Další jazyky 

Je nějaký další jazyk (popřípadě nářečí jazyka), kterým se plynule dorozumíte nebo mu bez 

problémů přirozeně rozumíte? (Prosím, počítejte i takové jazyky, kterými sice neumíte mluvit, 

ale nemáte problém jim rozumět): Ano x Ne 

 

Informace o kompetenci – třetí jazyk 

 

Doplňte prosím jeho název (Prosím, vyplňujte vždy pouze pro jeden jazyk.) 
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Míra jazykové kompetence 

Ohodnoťte prosím svoji schopnost mluvení, příp. i psaní. Zakroužkujte prosím číslo na škále 

níže (1 – nejmenší kompetence, 10 – největší kompetence) 

1 – jazykem se téměř nedokážu domluvit 

10 – jazykem se domluvím naprosto bez problémů 

 

Ohodnoťte prosím svoji schopnost porozumění mluvené, příp. i psané řeči. Zakroužkujte číslo 

na škále níže (1 – nejmenší kompetence, 10 – největší kompetence) 

1 – jazykem se téměř nedokážu domluvit 

10 – jazykem se domluvím naprosto bez problémů 

Používání jazyka 

 

Jak často tento jazyk používáte aktivně (mluvení, psaní…)? 

Denně nebo téměř každý den 

Nanejvýš několikrát týdně 

Nanejvýš několikrát měsíčně 

Nanejvýš několikrát ročně 

Nikdy nebo téměř vůbec 

 

Jak často tento jazyk používáte pasivně (porozumění běžnému hovoru, poslouchání rádia, 

sledování televize, čtení…)? 

Denně nebo téměř každý den 

Nanejvýš několikrát týdně 

Nanejvýš několikrát měsíčně 

Nanejvýš několikrát ročně 

Nikdy nebo téměř vůbec 

 

V komunikaci s kým používáte tento jazyk? (Lze zaškrtnout více odpovědí) 

S nejbližší rodinou (rodiče, sourozenci, partner…) 

Se vzdálenější rodinou (prarodiče, sourozenci rodičů…) 

S přáteli nebo známými 

Se spolužáky ve škole, s kolegy nebo zákazníky v práci 

S učitelem ve škole nebo na soukromých hodinách 

S nikým v tomto jazyce nekomunikuji, používám ho pouze pasivně (porozumění běžnému 
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hovoru, poslouchání rádia, sledování televize, čtení…) 

 

Chcete předchozí otázku nějak doplnit? (Například - "S maminkou mluvím tímto jazykem 

denně, ale s tetou jen jednou za měsíc"). 

 

Nabývání třetího jazyka 

Kdy jste se začal/a učit tento jazyk? 

V raném dětství (do 4 let) 

V pozdějším dětství (od 5 do 11 let) 

V dospívání/dospělosti (od 12 let dále) 

 

Používání třetího jazyka v raném dětství 

Kdo na Vás v raném dětství mluvil tímto jazykem? (Lze zaškrnout více možností). 

Oba rodiče 

Jeden z rodičů (druhý na mě mluvil jiným jazykem) 

Jeden z rodič (s druhým jsem nevyrůstal/a) 

Další rodina (sourozenci, prarodiče, sourozenci rodičů…) 

 

Používání třetího jazyka v pozdějším dětství 

V dětství jsem přicházel/a do kontaktu s tímto jazykem… (Lze zaškrtnout více odpovědí) 

Při výuce ve škole/školce - učitel/ka vedla výuku v maďarštině 

Při komunikaci se spolužáky ve škole nebo kamarády mimo školu 

Při pobytu v jiné zemi, ve které jsem bydlel/a 

Při komunikaci s příbuznými 

 

Kolik vám bylo let, když jste začal/a přicházet do kontaktu s tímto jazykem? (Napište prosím 

číslo) 

 

Chcete předchozí otázku nějak doplnit? 

 

Používání třetího jazyka v dospělosti 

Kde jste začal/a přicházet do kontaktu s tímto jazykem? (Lze zaškrtnout více odpovědí) 

Ve škole (na střední škole, na univerzitě…) 

Na cíleném jazykovém kurzu 
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Při pobytu v jiném státu (pracovní pobyt, ERASMUS…) 

Při komunikaci s partnerem/partnerkou 

Při komunikaci s přáteli 

Při komunikaci se spolužáky ve škole, s kolegy nebo zákazníky v práci 

 

Kolik vám bylo let, když jste začal/a přicházet do kontaktu s tímto jazykem? (Napište prosím 

číslo) 

 

Nabývání třetího jazyka – pokračování 

Jak dlouho se učíte, příp. jste se učil/a tento jazyk, nebo jak dlouho přicházíte, příp. jste 

přicházel/a s tímto jazykem do kontaktu? Uveďte alespoň přibližně počet let. 

Máte jakékoliv další komentáře, které by mohly upřesnit Vaši jazykovou situaci? Prosím napište 

je.  

 

Dotazník typ 1 – Hlasy 

Děkuji za vyplnění informací o jazycích! K vyplnění následující části dotazníku není určen 

konkrétní časový limit, ale doba jeho vyplňování by neměla přesáhnout 10-15 minut. Postupujte 

prosím ve vyplňování plynule, bez delšího váhání nad odpovědí. Nezapomeňte, že nejsou 

správné ani špatné odpovědi – záleží jen na Vaší představivosti.  

V dotazníku nyní uvidíte obrázky předmětů. Představte si, že by tyto předměty měly hrát v 

kresleném filmu, ve kterém by se chovaly jako lidské postavy. Jaký hlas by podle Vás měly 

jednotlivé předměty v tomto filmu mít? U každého předmětu máte na výběr ze dvou 

zaškrtávacích políček. Zaškrtněte prosím políčko „mužský“, pokud si myslíte, že předmět by 

měl mít mužský hlas. Zaškrtnete prosím políčko „ženský“, pokud si myslíte, že předmět by měl 

mít ženský hlas. 

Jaký hlas by předmět měl mít? Mužský x ženský  

 

Dotazník typ 2 – Jména 

Děkuji za vyplnění informací o jazycích! K vyplnění následující části dotazníku není určen 

konkrétní časový limit, ale doba jeho vyplňování by neměla přesáhnout 10-15 minut. Postupujte 

prosím ve vyplňování plynule, bez delšího váhání nad odpovědí. Nezapomeňte, že nejsou 

správné ani špatné odpovědi – záleží jen na Vaší představivosti.  

V dotazníku nyní uvidíte obrázky předmětů. Představte si, že by tyto předměty měly hrát 

vkresleném filmu, ve kterém by se chovaly jako lidské postavy. Jaké jméno by podle Vás měly 
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jednotlivé předměty v tomto filmu mít? Napište prosím do políčka pod obrázek běžné mužské 

nebo ženské jméno. Neuvádějte prosím jména fiktivních postav nebo zdrobněliny. 

Jaké jméno by měl předmět mít?  

 

Dotazník typ 3 – Postavy 

Děkuji za vyplnění informací o jazycích! K vyplnění následující části dotazníku není určen 

konkrétní časový limit, ale doba jeho vyplňování by neměla přesáhnout 10-15 minut. Postupujte 

prosím ve vyplňování plynule, bez delšího váhání nad odpovědí. Nezapomeňte, že nejsou 

správné ani špatné odpovědi – záleží jen na Vaší představivosti.  

V dotazníku nyní uvidíte obrázky předmětů a obrázek panáčka a panenky. Představte si, že 

panáček a panenka by hráli vkresleném filmu. Jaký předmět by podle Vás patřil kterému z nich? 

U každého předmětu máte na výběr ze dvou zaškrtávacích políček. Zaškrtněte prosím políčko 

„panáček“, pokud si myslíte, že předmět by měl patřit panáčkovi. Zaškrtnete prosím políčko 

„panenka“, pokud si myslíte, že předmět by měl patřit panence. 
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Příloha B – Obrázky referentů neživých objektů s názvy ve slovenštině a maďarštině, 

rozdělené do kategorií + obrázek chlapce a děvčete, použitý v dotazníku typu Postavy 
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Obrázek chlapce a děvčete použitý v dotazníku typu Postavy 
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Příloha C – Legenda pro výpočet indexu maďarštiny, resp. slovenštiny 

 

 HU/SK_schop_akt HU/SK_schop_pas HU/SK_frek_akt  

 10 10 10 6 naponta 8  

 9 9 9 5 hetente 6  

 8 8 8 4 havonta 3  

 7 7 7 3 évente 0  

 6 6 6 2 soha 0  

 5 5 5 1      

 4 4 4 0      

 3 3 3 0      

 2 2 2 0      

 1 1 1 0      

        
max:  10  6  8  
min:  0  0  0  

        

 HU/SK_frek_pas HU/SK_komunik_dnes HU/SK_komunik_dopln    

 naponta 6 szűkebb család 3 individuálně max +2 2  

 hetente 4 tágabb család 1   1  

 havonta 1 barátok 1  0  

 évente 0 kollegák 0 
tato otázka 
nezodpovězena 0  

 soha 0 iskolában 2      

     senki 0      

     más 
max 
1      

              

        
max:  6  8  2  
min:  0  0  0  

        

 HU/SK_start HU/SK_komunik_r.det HU/SK_kont_p.det  

 kora gyerekkor 30 mindkét szülő 15 iskola 3  

 későbbi gyerekkor 10 egyik szülő + más nyelv  8 barátok 5  

 felnőttkor 3 egyik szülő 15 külföldön 4  

 

v případě, že 
všude jinde je 0 0 más családtagok 6 rokonok  6  

     más  
max 
1 más 

max 
1  

     
tato otázka 
nezodpovězena 0 

tato otázka 
nezodpovězena 0  

        
max:  30  22  19  
min:  0  0  0  
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 HU/SK_vek_p.det HU/SK_p.det_dopln HU/SK_kont_dosp  

 5 až 7 8 individuálně max +2 2 iskola 2  

 8 až 11 5   1 nylevtanfolyam 1  

 

tato otázka 
nezodpovězena 0 

tato otázka 
nezodpovězena 0 külföldi tartózkodás 1  

         partner 3  

         barátok 1  

         kollégák 0  

         más 
max 
1  

         
tato otázka 
nezodpovězena 0  

              

              

        
max:  8  2  9  
min:  0  0  0  

 HU/SK_vek_dosp HU/SK_nabyv_poc.let   HU/SK_nabyv_dopln    

 11-15 5 20 a více  6 individuálně max +2 2  

 16-18 2 10 až 19 3   1  

 19 a dál 0 5 až 9 1  0  

     méně než 5 0 
tato otázka 
nezodpovězena 0  

              

              

              

 

tato otázka 
nezodpovězena 0          

              

              

        
max:  5  6  2  
min:  0  0  0  

        

        

        
max 
celkem: 100       
min 
celkem: 0       
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Příloha D – Informace o hodnotách indexů u jednolivých účastníků 
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Příloha E – Odpovědi v dotazníku typu Jména, shody 1. fonému odpovědi s 1. fonémem 

názvu objektu a shody asociační 

 

Skupina monolingvistů  
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Skupina bilingvistů 

 


