
1

Posudek oponenta na diplomovou práci Barbory Kryspinové „Generické 
maskulinum v pedagogické komunikaci“

První – „literární“ – polovinu práce odbudu poměrně stručně. Až do s. 23 je text kompilací 
učebnicových poznatků o vývoji dítěte a úloze jazyka v něm, která prakticky nemá vztah 
k tématu. Dalších patnáct stran je věnováno genderovým aspektům užívání jazyka. Obecně 
chrakterizuje jazyk jako nástroj sociální konstrukce a reprodukce genderu a nerovnosti 
pohlaví a zmiňuje jako součást toho generické maskulinum. Většinu této části dále věnuje 
parafrázím zjištění lingvistických prací J. Valdrové – charakteristice projevů genderové 
nevyváženosti v jazyce (s. 27 – 31) a doporučením pro genderově citlivé užívání jazyka. 
Obávám se, že přestože tyto pasáže jsou pro nezasvěceného čtenáře zajímavé, jsou svým 
žánrem spíše textem popularizační brožury než popisem stavu poznání v oblasti, v níž autorka 
bude následně prezentovat svůj empirický výzkum.

K empirickému výzkumu:
Není mi úplně zřejmé, jakou (výzkumnou) otázku si autorka ve vztahu ke generickému 

maskulinu klade, jaké povahy její zjištění z dotazníku (a skupinových diskusí) mají být. Jsou 
možné v zásadě dvě situace:

1. Dané substantivum rodu mužského je u převážné většiny členů jazykového 
společenství (zde reprezentovaného výzkumným souborem) spojeno s představou 
(mentální reprezentací) jak mužů, tak žen. Pak v jazykovém společenství funguje 
opravdu jako generické maskulinum a žádný problém tu nevzniká.

2. Dané substantivum je u převážné většiny souboru spojeno s mentální
reprezentací mužů. Pak ovšem nefunguje jako generické maskulinum. Pokud však 
jsem schopen v tom vidět nějaký problém, pak snad jedině lingvistické povahy: (a) 
pokud lingvisté považují takové slovo za generické maskulinum, dělají chybu, (b) 
pokud v češtině neexistuje pro dané maskulinum tvar ženského rodu, měl by být 
navržen.

Co je tu ke zkoumání z hlediska psychologie? Psychologie tu snad nanejvýš může - ve 
funkci „pomocné vědy lingvistické“ - zkoumat chápání významů různých jednotlivých slov 
v různých skupinách a vrstvách jazykového společenství a upozorňovat lingvisty, že jazykový 
kodex se rozchází s reálným chápáním významů slov. Je přitom třeba si být vědomi toho, pro 
jaký vzorek jazykového společenství jsou naše závěry validní, a dále toho, že jde o významy 
jednotlivých konkrétních slov a nikoli např. o generické maskulinum vůbec.

Moje otázka tedy zní: mínila autorka svou práci, alespoň co se týče prvního bloku 
dotazníku, takto?

Autorka zkoumá v prvním (a rozsahem i pozorností, kterou mu věnuje, dominantním) 
bloku dotazníku šest profesních oblastí, v nichž však snad pro všechny profese má čeština 
mužský i ženský tvar: herec/herečka, hudebník/hudebnice (zpěvák/zpěvačka), 
sportovec/sportovkyně, politik/politička, spisovatel/ka, vědec/vědkyně. Není mi potom jasné, 
proč by tu mužské tvary měly fungovat jako generická maskulina. Co lze pak vyvozovat např. 
z toho, že v položce „Mezi herci mám nejraději .....“ uvádí 88% respondentů/ek  mužská 
jména?

Jediné výsledky, které by mohly být relevantní pro psychologickou analýzu, by byly 
genderové rozdíly v chápání významu substantiv. Jestliže např. u této položky uvedlo ženské 
jméno 12% dívek, ale jen 2,5% chlapců, můžeme vést úvahy např. o tom, zda tento rozdíl je 
způsoben tím, že chlapcům je v naší kultuře více vlastní jakási genderová egocentričnost, 
nebo tím, že chlapci se striktněji drží pojmového vymezení, jak bylo dáno konstrukcí 
dotazníku.
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K těmto výhradám, týkajícím se validity dotazníku, lze připojit i některé závažné výhrady 
k metodologii. Autorka zadala v jediném dotazníku (v jeho prvním bloku) ke každé profesní 
oblasti vždy trojici otázek (položek). Vždy jedna z této trojice položek se ptá prostřednictvím 
maskulina (např. „herec“; ptá se tedy vlastně na maskulinní reprezentaci; autorka ovšem 
považuje toto maskulinum za generické), další na femininní reprezentaci („herečka“) a 
poslední se ptá rodově neutrálně na „osobnost“ z dané oblasti. Autorka se domnívá, že tímto 
způsobem zjistí např. rozdíl v reakci na (generické) maskulinum a na rodově neutrální 
formulaci. Za argument pro takovou domněnku považuje to, že respondenti její záměr 
neprohlédli, když nechápali (a vyjadřovali nelibost), proč se otázky v obměnách opakují. Ve 
skutečnosti si touto konstrukcí autorka cestu ke zkoumání zmíněných rozdílů zavřela. 
Paralelní položení zmíněných tří verzí otázky pro respondenta jasně vymezuje jejich varianty 
jako rodové (mužská, ženská, neutrální) a fenomén generického maskulina se tak dostává 
mimo hru. Že v tomto zadání substantiva, která tak autorka zamýšlí, jako generická maskulina 
nefungují, je nasnadě. Většina výsledků prvního bloku dotazníku je naprosto předvídatelných 
a nelze je považovat za žádná výzkumná zjištění. – Zamýšleného výsledku by autorka dosáhla 
naopak tehdy, kdyby porovnávala výsledky skupin respondentů, jimž byly zadány různé verze 
dotazníku, obsahující vždy jen jednu z trojice položek.

Další výhrady mám ke zpracování dat.
- Pro každou oblast prvního bloku jsou uvedeny dvě tabulky relativních četností. Obsah 

jednotlivých řádků a sloupců není nikde důsledně popsán. První řádek tabulky uvádí četnosti 
vyplnění položek a základem procent je tedy celkový počet respondentů. V dalších řádcích 
však jsou procenta vztahována k počtu respondentů, kteří vyplnili položku, přičemž tento 
počet není uveden v tabulce, ale jen v textu.

- Srovnání odpovědí chlapců a dívek by si vyžadovalo spíše zvláštní tabulky, jejich 
zahrnutí v tabulkách s celkovými výsledky je (zejména při návratech od textu k tabulce) 
poněkud nepřehledné.

- Podle kapitoly Metody zpracování a analýzy dat (s. 49-50) autorka používá statistickou 
analýzu (chí-kvadrát test) ke komparaci distribuce četností mužských a ženských 
reprezentantů/ek uváděných v odpovědích s genderovou distribucí v dané profesní oblasti, jak 
ji uvádí ČSÚ. (Rozdíly mezi výsledky chlapců a dívek, které v některých oblastech 
konstatuje, zřejmě statisticky netestuje.) Data ČSÚ použitá ke srovnání však vyvolávají 
otázku, zda jsou pro srovnání relevantní. Tak se např. genderová distribuce odpovědí v oblasti 
literatury srovnává s distribucí podle ČSÚ v kategorii „spisovatelé, autoři, kritikové, novináři, 
redaktoři“, v oblasti hudby pak s kategorií „hudební skladatelé, dirigenti, zpěváci, hudebníci“. 
Kromě zjevného rozdílu mezi obsahem a rozsahem kategorií dotazníku a ČSÚ je tu ještě 
otázka posunu v čase a prostoru: lze porovnávat soubor známých osobností z oblasti literatury 
vůbec se souborem všech, kdo si v dané kategorii vydělávali na živobytí v r. 2009 v ČR? –
Oceňuji, že autorka vůbec nějaký etalon pro komparaci hledala, relevantnějšími zdroji by 
ovšem možná byly sobory sestavené z osobností uváděných v učebnicích, médiích apod. 
Např. pro oblast politiky našla autorka mnohem vhodnější soubor ke srovnání – kandidátní 
listiny do parlamentních voleb.

- V kapitole Diskuse se na s. 81 objevuje náznak, že statisticky byly testovány i rozdíly ve 
výsledcích v jednotlivých profesních oblastech, není však příliš zřejmé, co bylo srovnáváno. 
V oblasti vědy a v oblasti politiky „rozdíly mezi počtem uváděných mužských jmen byly při 
srovnání položek ‚s‘ a ‚bez‘ užití generického maskulina statisticky významné“, takže u nich
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„shoda nebyla nezamítnuta“.  – K tomu lze uvést další autorčinu úvahu jako ukázku 
chybného zacházení s daty. Autorka tvrdí, že z tohoto výsledku lze soudit, že věda a politika 
jsou zejména dívkami považovány za mužské domény a jako důkaz uvádí také „nízké 
procento dívkami zodpovězených položek u těchto dvou oblastí“ (s. 81). Podobně se na s. 60 
mluví o potížích dívek s odpovědí (na osobnost v oblasti vědy). Ale:

- Na položku „Mezi vědci/odborníky si nejvíce vážím .....“, která má v dotazníku číslo 4, 
odpovědělo 76% chlapců a 74% dívek.

- Počet odpovědí se liší u rodově neutrální položky č. 13 „Mezi vědeckými/odbornými 
autoritami si nejvíce vážím .....“ (58% chlapců, 35% dívek).

- V další položce týkající se oblasti vědy „Mezi vědkyněmi/odbornicemi si nejvíce 
vážím...“ (č. 18) zase rozdíl mizí (36% vs. 32%).

- V položce „Z političek nejvíce věřím ...“ (č. 6) také není v četnosti odpovědí rozdíl 
(54% vs. 59%).

- Určitý rozdíl nacházíme v položce č. 10 „Z politiků nejvíce věřím ...“ (78% vs. 68%).
- Opět jen malý rozdíl (a v opačném směru, než by odpovídalo vývodům autorky) 

zjišťujeme v rodově neutrální položce č. 17 „Z osobností politické reprezentace 
nejvíce věřím .....“(53% vs. 59%).

- Není mi jasné, jak je možné, že se opakovaně v otázkách na ženskou osobnost v dané oblasti 
objevovala mužská jména – v literatuře 7% všech odpovědí (9% skórovatelných), ve sportu 
3%, ve vědě 5% (ale 12% skórovatelných), v politice 3% (7% skórovatelných). Jak si to 
autorka vysvětluje?

Výsledky druhého bloku dotazníku, k jehož metodologii by nebylo nutné nic namítat, jsou 
velmi omezeny počtem respondentek. Ze 45 dívek jich odpovědělo 56%, tzn. 25. Operuje-li 
pak autorka relativními četnosti 30 – 40% z odpovědí, jde o skupiny ve velikosti řádu 
jednotek.

Blok III. je jakási lingvistická anketa, u níž nevím, k čemu bych se mohl vyjádřit.

Blok IV přináší snad nejzajímavější výsledky. Položky (nedokončené příběhy) tu poskytují 
prostor pro projekci asociované postavy (jejího genderu) do příběhu-role a také, byť 
nezamýšleně, pro identifikaci s postavou. (V této souvislosti mi není jasné, proč užití první 
osoby v pokračování příběhu, byť nebylo v souladu s instrukcí, považovala autorka za rodově 
nezařaditelné – viz s. 73. Značně tím ochudila a zploštila data.) Dvě ze čtyř zjištění jsou 
v rozporu se stereotypními představami o genderových stereotypech: že do role učitele a do 
role náruživého diváka televizních seriálů budou promítány převážně ženy. Autorka k tomu 
generuje některé hypotetické úvahy, které však nijak dále neověřuje. Celou tuto část rozebírá 
na 

Výsledky metody skupinových diskusí, kterou autorka také použila, představují – pokud 
mohu podle necelé půldruhé stránky, která je jim věnována – jen nesourodý a neutříděný 
soubor postřehů a názorů výzkumného souboru k problematice genderové korektnosti.

V Diskusi i v Závěru se autorka uchyluje především k formulacím o nedostatečném nazírání 
významu genderové problematiky a genderové korektnosti jazyka v českém prostředí. 
Jediným skutečným závěrem je domněnka o tom, že její výzkum potvrdil, že generické 
maskulinum nelze ani v češtině považovat za zcela bezpříznakové.
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K formální stránce práce:
Literaturu uvedenou na konci práce lze považovat za dostatečnou. Odkazy v textu jsou ovšem 
dělány prostřednictvím poznámek pod čarou, přičemž ale tam uvedené zdroje nejsou vždy 
zřetelně uvedeny v seznamu literatury. (Jako příklad uvádím „Jarkovská, L. ...“ v pozn. 74, s. 
40.)
Formulačně je práce – snad vyjma některých pasáží - spíše na nadprůměrné úrovni. Z hlediska 
pravopisu se zde kromě v diplomových pracích obvyklých problémů s interpunkcí (především 
u vsunutých vět) ovšem velmi často opakuje jeden nový nešvar, a to oddělování rozvitého 
podmětu stojícího na začátku věty od další části téže věty (nikoli souvětí). (Je to vliv 
angličtiny?)
Textu by prospělo grafické členění také prostřednictvím tučného textu, vyznačujícího témata 
jednotlivých pasáží.

Závěr:
Úvodní literární kompilace jen velmi nespecificky uvádí vlastní empirický výzkum, který je 
referován ve druhé části diplomové práce. Výzkumná otázka a formulace výzkumného 
problému jsou nezřetelné. Dotazník, který je hlavním nástrojem sběru dat, má ve své 
podstatné části závažné metodologické nedostatky, které podle mého názoru značně omezují 
možnost činit na základě výsledků validní závěry. Data jsou prezentována vesměs na úrovni
prvního třídění, autorka se nesnažila o formulování jakýchkoli hypotéz o souvislosti různých 
položek dotazníku.
Formálně je práce zpracována nadprůměrně pečlivě.

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a v případě úspěšného průběhu obhajoby 
navrhuji klasifikovat jako dobrou.

V Praze 24. května 2011

PhDr. Miroslav Rendl, CSc.




