
Genderlekt v ČZJ: sociolingvistická analýza lexikální zásoby
posudek vedoucího práce

Bakalářská práce Karolíny Šikové představuje kvalitativní analýzu užívání genderově podmíněných
variant znaků v českém znakovém jazyce. Ve vzorku jazykové produkce 12 mluvčích získaném me-
todou elicitace sleduje distribuci lexikálních, fonologických a dalších potenciálních variant podle po-
hlaví mluvčích. Předložená práce je prvním skutečně empirickým pokusem o výzkum genderové
variace v ČZJ a jako taková představuje chvályhodný počin (a zároveň nelehký úkol).

Text práce je členěn do šesti kapitol, první tři tvoří teoretickou část práce a shrnutí relevantní litera-
tury, kapitola čtvrtá představuje empirickou část práce, následuje diskuse a závěr. Práce je strukturo-
vána logicky a v souladu se standardy běžnými pro odborné texty. Co do rozsahu neshledávám mezi
jednotlivými částmi práce zásadní disproporce. Celkemmá práce 57 stran včetně příloh. Po formální
stránce je práce celkově na dobré úrovni. Autorka konzistentně užívá v textu citační normu APA,
pouze v bibliografii na konci práce nacházíme relativně mnoho formálních nedostatků – nejednotné
psaní velkých písmen v titutech, chybějící údaje apod.

V úvodní části autorka nejprve předkládá definice základních pojmů gender v kontextu sociolingvis-
tiky a genderlekt. Zde autorka čerpá především z přehledové práce J. Coatesové. Dále sumarizuje zá-
sadní sociolingvistické výzkumy zaměřené na genderovou variaci. Největší prostor je v rámci teore-
tické části věnován shrnutí dosavadních poznatků v oblasti studií genderu jako sociolingvistického
faktoru ve znakových jazycích. Autorka prostudovala adekvátní množství především anglojazyčné
literatury, z níž dokázala načerpat informace relevantní pro její vlastní výzkum, totiž o hlavních
směrech a obecných výsledcích výzkumu lexikální a fonologické variace mezi pohlavími. Součástí
teoretické části je rovněž shrnutí poznatků o genderlektu v ČZJ, a to především na základě drobnější
studie provedené J. Andrejskem, na niž autorka explicitně navazuje.

V teoretické části autorka prokazuje schopnost kritické práce s literaturou, nepředkládá pouhou
kompilaci sekundárních zdrojů, nýbrž si všímá i problematických míst a snaží se je reflektovat v me-
todologii vlastního výzkumu.

V empirické části se opět autorka drží standardního způsobu výstavby textu. Nejprve formuluje vý-
zkumné otázky (nikoli hypotézy; ačkoli práce navazuje na existující výzkum, nejedná se o primárně
konfirmační studii), pak se věnuje popisu metodologie. Zvolená metoda elicitace na základě obra-
zových stimulů skýtá množství potenciálních úskalí – zde je třeba vyzdvihnout autorčinu pečlivou
přípravu stimulového materiálu včetně pilotáže. Největším problémem při sběru dat se ukázal být
počet nahrávaných subjektů, který ve výsledku nepostačoval pro původně plánovanou kvantitativní
analýzu. Přikročení ke kvalitativnímu popisu považuji za příhodné: umožnilo autorce zachytit jevy
nad rámec variace na úrovni znaku, např. ve stylu a kompozici narace či v distribuci slovních druhů.
Množství získaných dat mohlo být větší, kdyby autorka po skončení popisu respondentům kladla
doplňující otázky. Rovněž by bývalo nebylo na škodu získat (a zaznamenat) od respondentů zpětnou
vazbu formou post hoc dotazníku či standardizovaného rozhovoru a i s tímto druhem dat při vý-
zkumu pracovat. Toto však není třeba chápat jako nedostatky práce – v rámci nároků kladených na
bakalářské práce je rozsah analyzovaných dat dostatečný.

Autorkou akcentovaná omezení elicitační metody jsou problémem obecným, nejedná se o nedo-
statek vlastního výzkumu – je pochopitelné, že bakalářská práce nemůže pokrýt celou šíři tématu,
které bylo navíc dosud prozkoumáno pouze okrajově. Ve výsledku se tedy zvolená elicitační technika
ukázala jako příhodně dimenzovaná: výsek lexika, který se autorce podařilo v produkci účastníků vý-



zkumu zachytit, se ukázal jako nosný.

Empirická zjištění autorka interpretuje zdrženlivě a správně označuje výskyt fonologických a le-
xikálních variant znaků u mluvčích různého pohlaví jako tendence. Na některých místech se však
nevyvarovala příliš silného hodnocení výsledků, např.: „výzkumem potvrzené genderové lexikální
varianty“ (s. 43). Pozorovanou distribuci však nelze považovat za potvrzení genderovémotivace. K ta-
kovému soudu by byla nutná statistická analýza většího množství dat a především při zahrnutí sou-
boru proměnných, které by potenciálně mohly být faktory výskytu daných variant. Variaci u znaku
DÁREK pak nelze na základě dat genderově interpretovat vůbec, na to jsou pozorované rozdíly příliš
malé. Vhodnější by bylo vyjádření ve smyslu, že výzkum potvrdil existenci potenciálních genderových
variant, na nichž lze postavit hypotézy budoucího kvantitativního výzkumu.

Největší přínos práce tak spočítá právě v kvalitativním přístupu, který autorce umožnil soustředit se
na více rovin včetně těch, které by bylo obtížné redukovat na kvantitativní proměnné (např. subjekti-
vita popisu, styly výčtu a jiné aspekty deskriptivní narace), a které se zdají být pro popis genderlektu
v ČZJ nakonec zásadnější než variace na úrovní izolovaných znaků. V případě samotných fologic-
kých a lexikálních variant bylo možné zachycené tendence podpořit introspektivními informacemi
respondentů, ale i přes uvedená omezení ukazují autorčina pozorování těchto variant, že zvolená
metoda je pro další, rozsáhlejší výzkum perspektivní.

Ze stylistického hlediska je práce napsána solidně, autorka se neodchyluje od odborného stylu. Sub-
jektivní perspektivu autorka někdy až příliš důsledně nahrazuje opisným pasivem. Celkově je text
vystavěn koherentně, obsahově je věcný, autorčin psaný projev je kultivovaný a bez zjevných chyb.
Styl výkladu v empirické části svou úsporností spíše odpovídá empirickým psychologickým studiím
nežli kvalitativní (socio)lingvistické deskripci, ale to rozhodně není na škodu vzhledem k rozsahu
materiálu a relativně omezeným možnostem generalizace, které poskytuje.

Jakkoli práce naplňuje kritéria samostatné vědecké studie, představuje rovněž pro autorku užitečné
metodologické cvičení – což je ostatně podstatným účelem bakalářské práce. V tomto ohledu práce
svůj cíl splnila, a to nikoli samoúčelně – práce může být přínosem pro další výzkum genderlektu
v ČZJ, poněvadž přináší v kontextu stále ještě se rodící sociolingvistiky ČZJ nové poznatky, které
mohou se mohou stát východiskem pro formulování hypotéz v navazujícím výzkumu.

Jak je z předchozího zřejmé, nemám k podobě práce zásadní výhrady. Přesto bych byl rád, kdyby
autorka při obhajobě zodpověděla následující otázky:

1. Obdržela jste od respondentů nějakou (třeba neformální) zpětnou vazbu? Objevily se v ní infor-
mace potenciálně zajímavé s ohledem na výzkumné otázky (introspekce respondentů) nebo na
metodologii?

2. Které další možné faktory by mohly ovlivňovat používání pozorovaných variant znaků? Jinými
slovy, které další proměnné kromě pohlaví/genderu by bylo záhodno zahrnout do budoucí
kvantitativní analýzy?

3. V závěru práce také zmiňujete možnost budoucího zkoumání genderové variace v rovině prag-
matické. Jak by se například mohla tato variace projevovat?

Předložená bakalářská práce bezpochyby splňuje požadavky běžně kladené na kvalifikační práce to-
hoto typu, a proto ji rád doporučuji k obhajobě. Práci navrhuji klasifikovat stupněm výborně.
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