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Hana Novotná se ve své bakalářské práci zabývá verbální vulgaritou dětí na základní škole. Vychází přitom ze 
skutečnosti, že o vulgaritě se dnes ve veřejném prostoru hovoří jako o vzrůstajícím fenoménu, často se 
upozorňuje na zvyšující se vulgaritu dívek (což je považováno za signál vážného problému) a také na souvislost 
s narůstajícím násilím ve vrstevnických skupinách. Změny v míře a charakteru vulgarity jsou pak mnohdy 
vnímány jako symptom (či příčina) rozkladu mezigeneračního konsenzu ve společnosti.  
 
Navzdory problematizaci a (údajnému) nárůstu vulgarity, který zachycuje veřejný diskurs, není toto téma 
výzkumně zpracovávané. V českém kontextu existuje pouze několik málo studií, které jsou navíc spíše 
lingvisticky či sociologicky orientované. Autorka se tedy pustila do málo zmapovaného tématu, což jí poskytlo 
velkou volnost, ale zároveň s tím souvisely četné nástrahy.  
 
Již zmíněné studie a některé zahraniční příspěvky se staly pro autorkou oporou, nicméně dál hledala vlastní 
specifický přístup. Výsledek považuji za velmi zdařilý. Práce je opřená o empirická data, která jsou ale 
přiměřeně teoretizována a ukotvena v kontextu dostupného poznání o tématu, jehož specifičnosti si je ale 
autorka dobře vědoma a umí k němu zaujímat odstup. 
 
Na autorčině přístupu ke zpracování bakalářské práce oceňuji zejména trpělivost s hledáním relevantní literatury 
a následnou práci s ní, preciznost ve sběru dat a komplexnost analýzy. Při rozboru byla uplatněna různá třídící 
kritéria, která autorka využívala nejprve odděleně a postupně (to je náročný úkol, neboť musela vždy 
„resetovat“ své poznání a hledat nový klíč k třídění), posléze se některá z nich snažila propojit a abstrahovat 
obecnější charakteristiky – např. kombinace věku a pohlaví. 
 
Výsledky jsou cenné ze dvou hledisek.  
1) Jednak došlo k první deskripci verbální vulgarity, kterou užívají a znají současné děti na základních školách. 
Byly také naznačeny „šedé zóny“, tj. rozdíl mezi sprostými, nevhodnými a drzými vyjádřeními. Vulgarita je 
ukázána jako relační fenomén.  
2) Jednak byl identifikován vnitřně ambivalentní postoj k vulgarismům. Děti se mnohdy zdráhaly vulgarismy 
před dospělými pojmenovat, ačkoliv v rámci kolektivu je užívaly či přinejmenším je znaly. To odkazuje opět 
k relační povaze vulgarity a naznačuje jeden z možných směrů, jakým by se mohly ubírat budoucí výzkumy. 
Zároveň to představuje metodologické omezení, které by se mělo/mohlo promítnout do plánování budoucích 
výzkumů (rozhovory o vulgaritě jsou spornou metodou sběru dat).   
 
Za přínosné, ačkoliv nepřekvapující, jsou údaje o užívání vulgarismů dívkami a chlapci, a to zvláště v souvislosti 
s věkem. I v tomto směru by bylo cenné se v budoucích výzkumech věnovat tomu, jaký význam dívky a chlapci 
vulgaritě přičítají a jaké je tedy její místo v rámci (genderové) socializace. Za zvláště nosné považuji téma 
vulgarity u dospívajících dívek, pro něž může být vulgarita nástrojem emancipace z dětství, ale zároveň 
vymezování se vůči genderovému řádu. V tomto smyslu je užívána genderová perspektiva k rozboru dívčí 
fyzické agrese (např. Thorne 1993, Beal 2000) a zřejmě by mohla být uplatněna i na vulgaritu.  
 
Autorka v bakalářské práci naznačila, ale z důvodu omezeného času a rozsahu, podrobněji nerozpracovala, 
následující související témata: negativní a pozitivní dopady vulgarity na soudržnost kolektivu, možnosti 
ovlivňování míry vulgarity ze strany školy, vztah verbální a neverbální vulgarity, vztah verbální vulgarity a 
slangu. Ocenila bych, kdyby se alespoň k prvním dvěma oblastem vyjádřila v rámci obhajoby. 
 
 
Bakalářskou práci Hany Novotné hodnotím známkou výborně. Považuji ji za velmi kvalitní studii, na níž bude 
možné v budoucnu stavět dalšími výzkumy. Autorčin přístup k realizaci bakalářské práce byl svědomitý a naši 
spolupráci ze svého pohledu považuji za vynikající, neboť Hana pracovala průběžně, samostatně a byla 
otevřená vůči novým podnětům.  
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