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1. Formulace cílů a jejich naplnění 

Práce si kladla za cíl ověřit pomocí tří dotazníkových experimentů předpokládané rozdíly 

a podobnosti v konceptualizaci gramatického rodu u skupin (i) bilingvních mluvčích maďar-

štiny a slovenštiny a (ii) monolingvních mluvčích maďarštiny, především interference, k nimž 

by mělo docházet u mluvčích první skupiny. Autorka navazovala na své poznatky získané 

v bakalářském výzkumu. Cíle diplomové práce byly zvoleny adekvátně, byly srozumitelně 

formulovány v úvodu a rozpracovány a naplněny v následujících kapitolách (především 

v kapitole páté), což není nijak sníženo faktem, že výchozí autorčiny předpoklady naplněny 

nebyly. 

 

2. Klady práce 

Obsah 

Z hlediska obsahu má práce všechny podstatné prvky. Práci hodnotím jako celek pozitivně. Je 

založena na empirickém výzkumu, který byl dobře připraven, a byly do něj zahrnuty 

zkušenosti z výzkumu předchozího (kladně hodnotím právě fakt, že byla reflektována 

omezení předchozího bakalářského výzkumu). Oceňuji také dobře položené a formulované 

výzkumné otázky v §5.1 a propracovaný dotazník na jazykové kompetence mluvčích (i když 

dále popisuji některé nejasnosti). Domnívám se, že po zohlednění kritických připomínek je 

vhodné výsledky výzkumu publikovat. 

Forma 

Téma práce je dobře a srozumitelně představeno. Práce je formulována jednoduchým jazykem 

přívětivým ke čtenáři (jen některé formulační nepřesnosti částečně ztěžují čtení a pochopení 

některých jevů, které nejsou na první pohled zřejmé). Velmi pozitivně hodnotím i způsob, jak 

autorka přiznává jednotlivá omezení a možné chyby týkající se výzkumu. Struktura byla 

vhodně zvolena, pouze bych doporučil formulovat závěry (§ 6) nikoliv jako krátké shrnutí, ale 

vložit do nich i některé myšlenky z § 5.7. 

 

  



3. Nedostatky práce 

Práce (a výzkum, který popisuje) neobsahuje závažné nedostatky, jen dílčí nepřesnosti a 

některá interpretační opomenutí, která popisuji dále. 

 

Jednotlivé připomínky k obsahu 

Na s. 13 se hovoří o metaforickém rodu. Ač jde o chybu patrně přenesenou z cizího výzkumu 

(Landora), není vhodné ji bez komentáře přejímat. Obecné pojetí metafory u Landora je 

pravděpodobně v pořádku, ale v případě genderových asociací (což jsou případy týkající se 

autorčina výzkumu) nemůže jít o metaforu: „spoluvýskyt entit a korelací mezi vlastnostmi“ je 

z podstaty definic metafory/metonymie metonymický. Bylo by tedy vhodné mluvit zde o rodu 

„metonymickém“. Tento rozdíl má nejen terminologické, ale i konceptuální důsledky pro 

interpretaci autorčiných experimentů: výzkumy (i) přiřazování hlasu k objektu a (ii) 

přiřazování jména k objektu jsou ze své podstaty metaforické (experiment zjišťuje, jakého 

pohlaví by mohl být daný předmět), zatímco experiment (iii) přiřazování postavy k objektu je 

metonymický (experiment se ptá, jakému pohlaví by mohl patřit daný předmět, v takovém 

nastavení by i české slovo hřeben mohlo nepřekvapivě vyjít jako ženské a slovo kravata jako 

mužské).  

Při čtení celé práce mi nebylo jasné, zda existuje nějaký konceptuální rozdíl také v tom, jak 

jsou jednotlivé experimenty v práci pojmenovány/popsány (tj. směr přiřazování uvedený 

v popisu metody): experimenty (i) a (ii) = přiřazování hlasů/jmen neživým referentům, 

experiment (iii) = přiřazování neživých objektů referentům různého pohlaví (nikoliv např. 

přiřazování postav neživým referentům). 

Za potenciálně problematické považuji z hlediska designu výzkumu, že v každém 

experimentu (pokud to správně chápu, srov. s. 43) bylo všech 24 obrázků prezentováno 

najednou. V takovém nastavení (kdy se patrně respondenti mohou vracet k dřívějším 

odpovědím – z popisu to není úplně jasné) může docházet k nežádoucímu ovlivňování jedné 

odpovědí druhou. Bylo by asi vhodnější použít specializovaný software, např. 

http://spellout.net/ibexfarm, v němž je možné ukazovat položky postupně, míchat pořadí 

otázek různým probandům a také pro kontrolu sledovat rychlost odpovědí. (Možná jsem jen 

autorčin popis špatně interpretoval; přímý internetový odkaz na původní výzkum by velmi 

pomohl.) 

V práci mi chybí ucelenější popis sociolingvistické situace respondentů. Autorka na s. 46 

píše, že zkoumání sociolingvistických fenoménů není předmětem této práce, ale čtenář by měl 

dostat základní informace, odkud mluvčí obvykle pocházejí, a také autorčinu analýzu, zda 

bilingvní mluvčí byli většinou/výhradně slovenští Maďaři, nebo se mohlo jednat též 

o maďarské Slováky (tj. zda se jedná výhradně o maďarsko-slovenské bilingvisty, nebo též 

o slovensko-maďarské bilingvisty). Tyto informace by bylo vhodné použít pro komparaci 

výsledků se závěry jiných dřívějších výzkumů. 

 

  

http://spellout.net/ibexfarm


Připomínky ke zpracování statistik a k interpretaci experimentu 

Na s. 46 v § 5.4 se uvádí, že výzkumné otázky se „nepotvrdily“. To je poněkud nepřesné 

tvrzení. K výzkumným otázkám je pouze možné poskytnout empirická data, která na zvolené 

hladině významnosti ne/vyvracejí nulovou hypotézu. 

Na s. 46 pod bodem 1 se správně uvádí, že se nepotvrdil původní předpoklad v odpovědích 

bilingvních mluvčích, ale v celé práci (i v následné diskusi) mi chybí konkrétnější vztažení 

tohoto problému k výzkumu Forbese et al. (jasná interpretace a srovnání výsledků by měla 

zaznít nejpozději na s. 62). U nich se ukázalo, že anglicko-francouzští bilingvisté se na rozdíl 

od francouzsko-anglických bilingvistů chovali jako monolingvní angličtí mluvčí. Pokud tedy 

ve výzkumu byli spíše maďarsko-slovenští bilingvisté (než slovensko-maďarští; viz moje 

poznámky výše), autorčin výzkum podporuje právě tyto výsledky. Toto by mělo být v práci 

explicitně rozebráno. 

Považuji také za problematické, že v práci není ve 4. kapitole uceleně představen zásadní 

Landorův výzkum, z něhož autorka patrně také vychází (výzkum je rozebírán jen částečně 

v obecném pojednání o rodu v § 2.1 a § 2.2; až na s. 61 v § 5.6 jsou čtenáři ukázány výsledky 

Landorova výzkumu, ale ani zde není jasné, jak Landor rod přesně zkoumal (jeho výsledky 

tak mohou být dány spíše jím zvolenou metodou) – pro práci je to vedle Forbese et al. přitom 

druhý nejrelevantnější výzkum, který by měl být východiskem pro formulaci výzkumných 

otázek. 

Na s. 46 se pod bodem (1) mluví o tom, že v tab. 1 nelze pozorovat žádné signifikantní 

rozdíly. To však není podpořeno žádným statistickým testem. I zde by bylo možné použít 

binomický test, který je užit na jiném místě práce. 

S tím také souvisí: ač je na s. 51-53 správně vyhodnocena statistická signifikance, měla by 

autorka slovně vyhodnotit (interpretovat) také odbornou/lingvistickou relevanci zjištěných 

rozdílů na základě intervalů spolehlivosti. Většina rozdílů se zdá být relevantní (např. kravata 

s intervalem 0,85-0,999 v tab. 2), ale např. kometa v tab. 2 má interval 0,18-0,49 – experiment 

takto možná poukázal jen na nepodstatný, ač signifikantní rozdíl 49 % vs. 51 %. 

 

Připomínky k formulacím a formulování myšlenek 

Práce je celkově formulována velmi srozumitelně; mám ale obecnou výtku, která se týká 

všech míst, kde autorka porovnává více skupin/tříd/typů. Čtenář se v těchto formulacích často 

ztratí. Je vhodné jednotlivé popisované skupiny označit např. (i), (ii), (iii) a následně k nim 

odkazovat (viz např. s 11 a popis systémů Corbetta). Totéž se týká i prezentace výsledků, viz 

s. 45-46 nebo s. 50 dole: srovnání výsledků u jednotlivých skupin v experimentech by bylo 

výrazně srozumitelnější, pokud by místo verbálního popisu byla uvedena jednoduchá tabulka 

s hodnotami. Zároveň odkazování ke stávajícím rozsáhlým tabulkám není příliš konkrétní a je 

obtížné se v nich zorientovat. Bylo by vhodnější prezentovat data kontrastivně a na tyto 

podobnosti/rozdíly upozorňovat (mít všechny experimenty v jedné tabulce, třeba i bez 

některých detailních informací, které by mohly být uvedeny jen v příloze). Současné tabulky 

jsou jen podrobným výčtem výsledků. 



Poznámka k přehledu literatury: všechny studie ve 4. kapitole jsou podrobně probírány, ale 

čtenář ve většině z nich až na konci jejich prezentace zjistí, co daná studie přesně zkoumala 

(v některých případech to ani nemusí být čtenáři plně odhaleno). Na začátku prezentace 

každého z výzkumů by nejprve měla zaznít výzkumná otázka / cíl daného výzkumu. Výtka 

neplatí absolutně: příkladem dobrého uvedení je výzkum Mullenové v § 4.3 na s. 35. 

V příloze C chybí překlady do češtiny. Lze se v ní jen velmi obtížně orientovat. 

Na s. 20 (konec druhé odstavce): „děti už slovenštinu neovládají“ (patrně má být 

„maďarštinu“). 

Nakonec formální drobnosti: poněkud zarážející jsou v práci o gramatickém rodu chyby týkající 

se české rodové shody v příčestích: např. „byly řazeni“, „uvedeny jsou kritéria“ (s. 17). 

4. Otázky doporučené k rozpravě při obhajobě 

1. Prosím o vysvětlení rozdílu mezi implicitní a explicitní metodou výzkumu. V práci 

s těmito pojmy nakládáte, ale není zřejmé, z jakých hledisek hodnotíte 

explicitnost/implicitnost. 

2. Nemohla výsledky nějak ovlivnit genderová nevyrovnanost účastníků? Lze 

v odpovědích vysledovat nějaké rozdíly podle pohlaví? 

3. Vzhledem k nejasnostem kolem sociolingvistické situace mluvčích prosím o objasnění, 

zda mezi probandy byli také mluvčí, kteří nabyli slovenštinu v první fázi osvojení 

a maďarštinu teprve později. Jsou v jejich výsledcích patrné nějaké rozdíly oproti ostatním 

bilingvistům? Může být platná hypotéza, že jde v případě konceptualizace rodu spíše 

o postup osvojování než o jiné parametry, na nichž je index postaven? 

 

5. Případné další vyjádření 

Rád bych na závěr zdůraznil, že autorka odvedla velký kus práce, za který si zaslouží uznání. 

Diplomovou práci považuji i přes zmíněnou kritiku za velmi dobrou, pro její hodnocení jako 

vynikající bych však přece jen očekával, že bude v některých ohledech více dotažena. Podle 

průběhu obhajoby je možné uvažovat i o stupni lepším než velmi dobrém. Připomínkami bych 

zároveň autorku rád vybídl k publikaci svého výzkumu formou článku. 

 

6. Celkové hodnocení a klasifikace 

a) Práce splňuje požadavky standardně kladené na diplomovou práci. 

b) Doporučuji práci k obhajobě. 

c) Navrhuji klasifikaci: velmi dobře 

 

Datum: 28. srpna 2019 

 

Podpis: Jan Křivan 


