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Posudek VEDOUCÍHO na magisterskou práci MICHAELY ČERVENKOVÉ 
Interference v genderové konceptualizaci neživých referentů u maďarských bilingvistů 
 
OBSAH 
Česky psaná magisterská diplomová práce prezentuje komplexní (tři různé metody využívající) 
experimentální online výzkum mezijazykové interference při genderové konceptualizaci neživých 
předmětů, a to u rodilých mluvčích maďarštiny, tj. jazyka bez gramatikalizovaného rodu, kteří jsou 
bilingvní ve slovenštině, tj. v jazyce s gramatikalizovaným rodem; jako kontrolní skupinu respondentů 
zvolila autorka práce monolingvní mluvčí maďarštiny. 
Práce má 69 stran, včetně rozsáhlé bibliografie, spolu s přílohami pak úctyhodné 102 strany. Sestává 
ze šesti kapitol. Po kapitole úvodní (§1) shrnuje autorka základní poznatky o dvou fenoménech 
podstatných pro její výzkum: o jazykové kategorii jmenného rodu (§2) a o bilingvismu, zvl. s ohledem 
na jazykovou situaci maďarsko-slovenských bilingvistů. Jádrem práce je přehled metod užívaných v 
psycholingvistickém výzkumu rodu (§4) a především podrobná prezentace výzkumných otázek, 
metodologie, dat a výsledků vlastního experimentálního výzkumu (§5, s. 39–65). Závěr (§6) je spíše 
stručným shrnutím práce, podrobnější diskusi výsledků a výzkumných perspektiv čtenář najde 
v závěru empirické kapitoly (totiž v §5.7). 
 
HODNOCENÍ 
Autorčina magisterská práce navazuje na její práci bakalářskou, vedenou dr. Januškou. (V té autorka 
srovnávala genderovou konceptualizaci neživých předmětů u mluvčích bezrodé maďarštiny a 
mluvčích rodové češtiny: u těch se projevil vliv gramatického rodu substantiv na genderovou 
konceptualizaci neživých referentů těchto substantiv.) Oproti bakalářce posouvá autorka 
v magisterské práci svůj výzkum skrze koncepty bilingvismu a interference do oblasti jazykového 
kontaktu; obohacuje ho o další, třetí experimentální metodu; a získává bohatší informace o jazykové 
situaci (o užívání a nabývání jazyků a kompetenci v nich) svých respondentů. Hlavní výchozí 
předpoklad práce, totiž že u maďarsko-slovenských bilingvistů bude mít – při plnění úkolů, 
kde maďarština figuruje jako jazyk rámcový a instrukční – na genderovou konceptualizaci neživých 
předmětů vliv gramatický rod pojmenování těchto předmětů ve slovenštině, se nepotvrdil. Autorka se 
domnívá, že absence rodové interference ze slovenštiny může souviset s nižší mírou kompetence jejích 
bilingvních respondentů v tomto jazyce (s. 62–64). 
Práci celkově hodnotím pozitivně: autorka jí jednoznačně prokázala schopnost koncipovat a kvalitně 
provést vlastní komplexní empirický výzkum a adekvátním způsobem prezentovat jeho teoretická 
východiska, metodologii i výsledky. Práce je smysluplně a přehledně strukturována. Pozitivně 
hodnotím také skutečnost, že autorka v přílohách, textových (s. 70–102) i elektronických, čtenáři 
zpřístupňuje podobu zadávaných úkolů, informace o jazykových kompetencích apod. respondentů a o 
všech výsledných datech, a zaručuje tak replikabilitu svého výzkumu. Za inovativní, byť jistě ne 
imunní vůči námitkám různého druhu, považuju konstrukci kvantitativních indexů odrážejících míru 
kompetence (apod.) respondentů v obou z relevantních jazyků, a související zohlednění 
sociolingvistických parametrů ve výzkumu v zásadě psycholingvistickém. Pozitivně lze hodnotit i 
skutečnost, že autorka explicitně reflektuje různá metodologická omezení a nedostatky svého 
výzkumu a stručně načrtává možnosti, jak se s nimi v příp. dalším výzkumu vyrovnat (s. 63–65). 
Zásadním omezením současného výzkumu podle mého názoru je, a autorka si je tohoto omezení 
vědoma (s. 63–64), že informace o respondentech a jejich jazykové situaci (o užívání a nabývání 
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jazyků a kompetenci v nich) byly získávány online, bez možnosti konfrontovat stručné deklarativní 
odpovědi s komplexnějšími jazykovými (auto)biografiemi, vlastním pozorováním apod. a bez 
možnosti aktivně vyhledávat a angažovat bilingvisty s vyrovnanější kompetencí v obou jazycích. (Do 
jisté míry je však toto, v zásadě kvalitativní omezení kompenzováno vysokým počtem respondentů 
získaných při propagaci výzkumu online.) Pro případný další výzkum zahrnující bilingvní mluvčí, 
zvláště případný výzkum přímo v „terénu“, bych autorce doporučil, aby si prohloubila své odborné 
sociolingvistické zázemí (a vyhla se tak sociolingvisticky naivně vyznívajícím výrokům jako např. 
„očekávala jsem, že [bilingvními] probandy budou především mluvčí ze smíšených rodin a že jejich 
kompetence v obou jazycích bude podobně silná“ na s. 63) a rozšířila svou bibliografii o zásadní 
studie o maďarsko-slovenské kontaktní situaci (zvl. Lanstyák, István. A magyar nyelv Szlovákiában. 
Orisis Kiadó 2000.). Jazyková a formální úroveň práce je slušná, byť jisté rezervy v 
autorčině akademickém stylu, ale i ve výběru prezentované odborné literatury (obecně je však práce 
ozdrojována bohatě) nelze přehlédnout. 
 
OTÁZKY K OBHAJOBĚ 
1. Autorka se domnívá, že absence rodové interference ze slovenštiny v odpovědích jejích 

bilingvních responentů souvisí především s nižší mírou jejich kompetence v tomto jazyce (s. 62–
64). Prosím o úvahu, zda a příp. jakou roli mohl v tomto ohledu hrát design výzkumu, především 
skutečnost, že zadání dotazníku a úkolů bylo respondentům prezentováno v maďarštině. Prosím 
dále o usouvztažnění této úvahy k pojmu monolingvního modu u bilingvistů (srov. např. mnohé 
práce Grosjeanovi). 

2. Autorka spekuluje, že vyšší podíl shody genderové konceptualizace předmětu a gramatického rodu 
jeho pojmenování ve slovenštině u maskulin (oproti femininům) by mohl být způsoben 
„defaultním maskulinem“ (s. 47). Prosím o podrobné vysvětlení této hypotézy. 

 
ZÁVĚR 
Byť posuzovaná magisterská práce obsahuje některé drobnější formální nedostatky, 
adekvátně prezentuje vlastní empirický výzkum (kvalitně provedený, s reflektovanými 
metodologickými omezeními) a jednoznačně splňuje požadavky standardně kladené na daný 
žánr textu. Proto práci doporučuju k obhajobě a navrhuju ji hodnotit jako výbornou. 
 

Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. 
Ústav obecné lingvistiky, FF UK 

Budapešť, 24. srpna 2019 


