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 Bakalářská práce Hany Novotné zpracovává velmi aktuální téma vulgarity dětí na 
základní škole. Téma, které je pro mnohé vyučující a dospělé postrachem. Samotná práce je 
klasicky rozdělena na část teoretickou a empirickou, v níž je zakomponována i část 
metodologická. 
 Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol. První zpracovává fenomén vulgarity jako 
takový, jeho význam. Zpracování je reflexivní, vtipné bez zbytečných moralismů. Také se 
v této části zmiňuje o tom, že používání vulgarismů je tradičně spojeno se sociokulturními 
vrstvami (s. 19, poznámka pod čarou 17) a dále na straně 23 (ale to je již další kapitola). 
Teoretická část obsahuje také charakteristiku vývojových období, se zaměřením na faktory 
ovlivňující vulgární chování, charakteristiku sociální skupiny – školní třídu a kapitolu týkající 
se komunikace a vulgarity u žáků a žákyň. V teoretické části je použita relevantní literatura a 
je citováno odpovídajícím způsobem. Vypracování je důkladné, důsledné a podrobné. 
 Celkový rozsah teoretické části je 31 stran a tak mým hlavním doporučením pro 
studentku je naučit se škrtat, přestože pro každého autora je těžké se rozloučit s kusy své 
práce. Například by bylo možné vynechat charakteristiku mladšího a staršího školního 
období; jsou to části bezchybné, v pořádku, výborně napsané, ale v podstatě je citováno 
z učebnic, jejichž znalost může studentka prokázat i při obhajobě práce či při zkoušce. Takto 
by bylo možné vynechat i kapitolu číslo 3. Sociální skupina, takže by v bakalářské práci 
zůstali pouze kapitoly týkající se vulgarity a komunikace (1. Fenomén vulgarity a 4. 
Komunikace a vulgarita u žáků a žákyň). 
 K čemu může být takovéto škrtání prospěšné? Autor práce může vést čtenáře meandry 
svých myšlenek více k jádru toho, co chce sdělit a ne se zbytečně vysilovat na popisu detailů, 
které jsou „známé“. (I když musím podotknout, že studentka tyto kapitoly nenapsala 
samoúčelně, ale čerpala z nich i v interpretaci výsledků). Samozřejmě, že úkolem 
studentských prací je ukázat odborné znalosti, ale to lze i tím, že z přehledu, který studentka 
evidentně má, čerpá při dokládání jevů v části empirické či při přípravě části empirické 
(chystání dotazníku, pozorování, rozhovoru). Takže svoji odbornost prokazuje „nepřímo“. 
 Stejně jako teoretická část i část empirická byla provedena důkladně a navazuje na 
témata nastolená v části teoretické. Studentka provedla pozorování ve dvou skupinách, vedla 
si pečlivé zápisy, výzkumnickou zkušenost reflektovala (rozdíly ve vnímání vulgarity u hochů 
a dívek). S žáky a žákyněmi byly provedeny rozhovory, o nichž se studentka domnívá, že by 
bylo vhodnější nahradit dotazníky, aby žáci a žákyně nebyli natolik konfrontováni 
s nepatřičností tématu, o něm mají hovořit. Se studentkou lze souhlasit, ale současně práci 
„sluší“ výpovědi především dětí (dívek) mladšího školního věku, které popírají znalost a 
používání vulgarismů, po té co, jak se dozvídáme z pozorování, je s gustem používali. Možná, 
kdyby byla provedena hlubší analýza materiálu, tak by některé tyto skutečnosti vyvstaly 
jasněji. 
 V empirické části bych uvítala, kdybychom znali rodinné zázemí dětí, stačila by 
informace o vzdělání rodičů či zaměstnání. Navazuji na zmínku o tom, že je vulgarita 
sociokulturně podmíněna. Jednalo by se o četnost nadávek, větší rafinovanost, způsob 
použití? O tomto tématu tam studentka pouze polemizuje, když uvažuje o vulgaritách 
v sedmém ročníku, odkud někteří žáci a žákyně odešli na dlouholetá gymnázia. 



 K zamyšlení je i rozdílná četnost používání vulgarismů mezi dívkami a chlapci ve třetí 
třídě. Studentka to zdůvodňuje tím, že (s.86) dívky jsou vystaveny jiným konkrétním 
výchovným postupům. Přemýšlím, zda jsou to jiné výchovné postupy anebo přítomnost 
jiných vzorů. Myslím, že by nebylo od věci závěry na této straně prověřit, jaké faktory se 
podílejí na dívčí rozpačitosti. Souhlasím s tím, že dívky se ve třetí třídě ještě mohou 
identifikovat s obrazem „něžné“ ženy/dívky a to jim nedovoluje být sprosté, také možná 
snadněji akceptují v tomto věku autoritu učitelky, nemají potřebu proti ní tolik vystupovat a 
co když tedy klukům chybí mužská autorita, která by regulovala jejich chování? Už odrostli, 
nepotřebují ochranu maminčiných sukní (a otcových kalhot), ale je na čase, aby se setkávali 
častěji s mimorodinnými pozitivními mužskými vzory, které nemluví sprostě. (Stejně tak jako 
paní učitelka na ZŠ.) Jakoby ve škole chyběl vzor „gentlemana“ a učitelka je příliš osamocená 
žena, zvláště pak na školách, na nichž absentuje-li ředitel a školník. 
 Dále studentka píše o vzpouře proti představě správné ženy u dívek v sedmém 
ročníku? Od kdy je tato vzpoura datována? Je možné, že hoši se také vzpírají nějaké představě 
správného muže?  
 Bakalářská práce je velmi pěkně zpracována, ale nabízí se tu praktická otázka, jak se 
má učitelka vyrovnávat s dětskou vulgaritou, když je namířena proti ní samotné, lze 
učitelům/kám dát nějaká doporučení? Souvisí autorita pouze s maskulinitou (s. 94), 
s mohutností postavy se silou a energií, nelze ji navodit jiným způsobem?  
 Práce také obsahuje velké množství příloh, mimo jiné slovník vulgarismů. Pokud se 
tématu chce věnovat, doporučila bych jí útlou knížku od Jaroslava Suka, Několik slangových 
slovníků, Praha: Inverze 1993, i když se svým způsobem jedná o knihu již „archaickou“. 
 Práce neobsahuje hrubé chyby, ani překlepy, na straně s. 33 je nadpis umístěn na konci 
strany. 
 
 Práce je velmi důkladně a zajímavě zpracována, překračuje požadavky kladené na 
bakalářskou práci a svým zpracování, především teoretické části a zvoleným stylem směřuje 
k práci magisterské. Cílem mnou uvedených výhrad je podnícení diskuse, nikoli deklasování 
úsilí, které bylo do práce vloženo. 
 Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.  
 
 
 
 
Praha, 31.5.2010      Mgr. Markéta Levínská, Ph.D. 


