
Oponentský posudek bakalářské práce Karolíny Šikové 
Genderlekt v ČZJ: sociolingvistická analýza lexikální zásoby 
 
Karolína Šiková se ve své bakalářské práci věnovala genderlektu v českém znakovém jazyce. Zvolené 
téma je v našem kontextu zatím ne příliš zpracované. Kolegyně Šiková odevzdala práci, která je 
strukturně přehledná. Stručně pojednává o základních pojmech, problematice genderlektu a shrnuje 
relevantní poznatky. Je prosta nadbytečných pasáží či redundantně opakujících se informací. 
 
Oceňuji, že kolegyně Šiková v práci přímo přistoupila k výkladu rozdílnosti jazykové produkce mužů     
a žen a vynechala úvodní pasáže o představení znakových jazyků. Práce je pro čtenáře přívětivě 
postavená. Definuje chápání genderlektu a sociolingvistického přístupu ke zkoumání genderlektu. 
Zařazena je krátká sonda do počátků výzkumů a dřívějších přístupů obecně. Ty jsou porovnány se 
současnými přístupy. Kontrastivně vedle sebe stojí kapitoly Genderlekt v mluvených jazycích                       
a Genderlekt ve znakových jazycích. Čtenář je přístupnou formou seznámen se specifiky popisu 
genderlektu právě u znakových jazyků. Upozorněno je například na krátkou historii výzkumu, 
problematické uchopení pojmů standardní forma znakového jazyka nebo substandardní forma 
znakového jazyka a obecně proces standardizace znakového jazyka. Zmíněná nejistota v užívání pojmů 
je na místě. Na druhou stranu je více než žádoucí začít se problematikou variet jazyka zabývat                     
a posunout tak popisy znakových jazyků dál. Stručnou formou je zpracován přehled dosavadních 
poznatků v českém znakovém jazyce, na které pak kol. Šiková navazuje vlastní výzkumnou částí. Ta je 
prvním výzkumným krůčkem v poznání genderlektu v českém znakovém jazyce. Autorka dobře 
obhájila zvolenou metodologii výzkumu. Vysvětluje opuštění původního záměru kvantitativního 
výzkumu a zdůvodňuje vhodnost kvalitativního přístupu postaveného na rozhovorech s 12 
respondenty. K samotnému designu výzkumu mám pak doplňující otázky viz níže. Kol. Šiková prokázala 
schopnost úvahy a propojování teoretických poznatků se zjištěnými poznatky z vlastního výzkumu           
v diskuzní části. Ze závěru práce je zřejmé, že téma genderlektu není vůbec vyčerpáno. Potvrzeno byla 
výzkumná otázka existence rozdílů v jazykové produkci mužů a žen, ale v jak velkém rozsahu a jakých 
bližších rysů a podob nabývají ony rozdíly, je potřeba prozkoumat v dalších studiích. 
 
Práce je prosta závažných gramatických chyb a překlepů. Formulace jsou převážně jasné a čtenář se 
tak bez větších problémů může začíst do práce. 
 
Otázky k bakalářské práci: 
 

1. Na s. 15 zmiňuje kolegyně Šiková genderové rozdíly u irského a vlámského znakového jazyka 
způsobené segregací chlapců a dívek ve školách pro sluchově postižené v Irsku a v severní části 
Belgie. Tento faktor je zcela jistě na místě a stálo by o něm více napsat. Bohužel dále v textu 
bakalářské práce se nikde nevyskytuje a není ani uveden žádný příklad. Proč příklady chybí? 
Je možné je doplnit během obhajoby? Popřípadě ještě tento faktor blíže specifikovat? 
Například by mne zajímalo, jak si vzájemně genderové varianty konkurují. Pokud dívky                  
a chlapci užívají jiné varianty, jak pak vypadá komunikace dvou dospělých neslyšících, 
například ženy a muže v manželském svazku? Stále si každý z manželů udržuje “své” varianty? 
Nebo mají ženy tendence přejímat varianty od mužů? Nebo je možné pozorovat ještě jiné 
tendence? 

2. Nyní k příkladu z amerického znakového jazyka uvedeného na s. 17. Kol. Šiková odkazuje na 
Woodwarda (1987), který zmiňuje dvě varianty znaku HELLO. Kol. Šiková píše: “Tento znak 
produkují muži odlišně v závislosti na adresátovi. Zdraví-li svého známého, který je stejného 
pohlaví jako oni, používají častěji při artikulaci znaku tvar ruky A, při pozdravu kohokoli jiného 
pak muži využívají tvar ruky B...”. Opravdu se jedná o artikulaci znaku HELLO s tvarem ruky A? 
Zde bych si dovolila nesouhlasit. 



3. V práci kolegyně rozřazuje konkrétní příklady genderových variant do tří kategorií, a to 
varianty fonologické, lexikální a jiného typu. Jak pracuje kolegyně s označením fonologické 
varianty? Co vše do této kategorie řadí? Na s. 17 v oddíle 3.2.2 Varianty lexikální se objevuje 
další termín, a to fonetická varianta. Jak tento termín chápat a v jakém vztahu stojí k oddílu 
3.2.1 Varianty fonologické? 

4. Stručnou poznámku mám k obrázku 6 na s. 22. Zachycuje varianty znaku OPERACE. Obrázek 
je převzat z práce Andrejska (2007). Zde bych nesouhlasila s ženskou podobou artikulace 
znaku. Dlaně rukou mají být orientované k sobě a malíky směřovat dolů. 

5. Další otázky se týkají výzkumné části. Proč nebyla věnovaná pozornost produkci prstové 
abecedy? Na s. 19 kolegyně předkládá přehled dosavadních poznatků z českého znakového 
jazyka, kde se mimo jiné odkazuje i na odlišnosti v produkci prstové abecedy u mužů a žen 
(např. písmena B, C a O). Co vedlo kolegyni k rozhodnutí, že do svého výzkumu prstovou 
abecedu nezařadila? 

6. Nyní k designu výzkumu. Zvolena byla metoda elicitace znaků postavená na popisu tří 
samostatných obrázků, které byly vytvořeny speciálně pro účely bakalářské práce (obrázek A 
- rodinná atmosféra před vánočními svátky, obrázek B - pohled na město, obrázek C - lékařská 
ordinace). Kolegyně chtěla docílit sběru takových znaků, u kterých už v dřívějších pracích 
(Komárková, 2005, Vojnarová, 2005, Hudáková, Táborský, 2008) byly uváděny genderové 
varianty znaků (např. PRAHA, OPERACE, VÁNOCE, PŘIPRAVOVAT, PSÁT a AUTO).  Kol. Šiková 
seznam očekávaných znaků k elicitaci dále komentuje na s. 29 slovy “Další znaky ze seminární 
práce Jana Andrejska (BÍDA, VŮBEC, JEŠTĚ, POZVAT a ŠTĚSTÍ) jsou bohužel obtížné na výtvarné 
zpracování, přesto byl při tvorbě obrázků kladen důraz na to, aby byly na obrázcích takové 
detaily, které by mohly respondenty k produkci těchto znaků navést.”. Domnívám se, že pokud 
by byla zvolena jiná podoba stimulů, ne izolované obrázky, ale například komiksové zpracování 
vybraných situací, produkce respondentů by tak byla více podpořená a získaný materiál 
mnohem bohatší. Nabízí se například scénář komiksového příběhu pozvání rodiny na návštěvu 
v předvánočním čase a psaní vánočních pohledů s přáním štěstí do nového roku. Nebo                   
u popisu města lze velmi vhodně využít nápisů smyšlených názvů obchodů s písmeny B, C a O 
pro elicitaci prstové abecedy. Spatřuje kolegyně po ukončení výzkumu limity v použitých 
stimulech? 

7. Na s. 30 v oddíle 4.4 Analýza a zpracování dat kol. Šiková píše, že se zaměřila na styl projevu 
respondentů. Mimo jiné sledovala výskyt případných prvků nejistoty jako jsou paralingvální 
pohyby. Prosím o vysvětlení, co je označením paralingvální pohyby myšleno? 

 
Závěr:  
Bakalářská práce splňuje požadavky na bakalářské práce kladené a může být podkladem k obhajobě. 
Práci hodnotím stupněm výborně. O definitivní klasifikaci rozhodne vlastní průběh obhajoby. 
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