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Diplomová práce se věnuje velmi zajímavému interdisciplinárnímu tématu, které spojuje psychologii, 

lingvistiku a pedagogiku. Akcentuje přitom psychologickou perspektivu, která do tématu přináší 

zejména pojímání jazyka nejen jako nástroje komunikace, ale také jako nástroje myšlení. V českém 

kontextu se jedná o téma zcela nové, respektive je mu zatím věnována výhradně lingvistická

pozornost. Na poli psychologie a psycholingvistiky však zatím žádné české nálezy neexistují. 

Zahraniční prameny, které jsou v této oblasti k dispozici, nemohou být plně využity, neboť generické 

maskulinum existuje pouze v některých jazycích a závěry z nich lze jen obtížně přenášet do českého 

prostředí (jednak kvůli jazykovým rozdílům, jednak kvůli kulturním rozdílům v hloubce tematizace

jazyka coby sociálního konstruktu a zvláště coby konstruktu odrážejícího genderový řád).  V tomto 

směru je práce pionýrská a je nutné vyzdvihnout odvahu autorky, s níž se do tématu pustila. 

Práci hodnotím jako pečlivě zpracovanou. Autorka se postupně seznamovala s existující (méně 

početnou) literaturou a na jejím základě formulovala výzkumný design. Struktura práce je tradiční 

(teoretická versus praktická část), odpovídající cílům práce. Stylisticky považuji práci za kvalitní. 

Oceňuji, že se autorka dokázala pohybovat mezi ryze odborným (objektivizujícím) jazykem a 

osobnější polohou, která text činí nejen čtivějším, ale především důvěryhodnějším (a která 

koresponduje s tradicí sociálně-konstruktivistického kvalitativního a genderově citlivého výzkumu). 

V teoretické části autorka představila témata, která jsou relevantní genderové perspektivě vůči 

zkoumání jazyka. Zahrnula však také kapitoly o jazyce a jeho úloze v kognitivním vývoji obecně (3.1 

a 3.2). Stranou zůstaly detailnější psycholingvistické teorie, které by sice dovolily vystavět pevnější 

základy pro zvolené téma, ale na druhou stranu jejich nezahrnutí nepovažuji za zásadní nedostatek. 

Autorka se zvolenou literaturou pracuje pečlivě, místy až moc. Navzdory úpravám, které již text 

doznal, je výsledný dojem stále spíše kompilační. Autorka se obává vůči literatuře zaujmout kritický 

odstup. Nejedná se však o výhradní rys celé práce. Během tvorby se autorka snažila s načerpanými 

poznatky pracovat analyticky, stávat se vůči nim kritičtější a nahlížet je prizmatem tématu vlastního 

výzkumu. Posun, který v tomto během vzniku práce udělala, hodnotím jako značný.

Empirická část práce představuje vlastní autorčin výzkum, na němž oceňuji jeho originalitu. Autorka 

se inspirovala třemi hlavními tradicemi zkoumání mentálních reprezentací vázaných na generické 

maskulinum v zahraničních výzkumech a pokusila se je spojit do vlastního dotazníku. Nástroj sběru 

dat tak sice trpí nedostatky nově zaváděných postupů, které se ani navzdory pilotáži nepodařilo 

odladit, ale na druhou stranu výzkum tím získává nový rozměr z hlediska cílů, a sice ověřování 

vhodné metodologie. Je škoda, že zjištěním týkajícím se metodologie autorka nevěnovala v závěrech 

práce větší prostor. 

Z hlediska zpracování získaných dat by práce jistě mohla (a měla) být kvalitnější. Rozbory často 

zůstávají na úrovni „převyprávění“. Data jsou prezentována zejména pomocí třídění 1. stupně, které 

autorka doplňuje statistickým porovnáním pomocí chí-kvadrátu (nutno přiznat, že trochu neuměle, 

zvláště při jeho interpretaci). I přesto však závěry práce považuji za nosný příspěvek ke zkoumání 

významu genderově citlivého jazyka. 

Výzkum vychází z angažované pozice, což považuji za legitimní. Výchozí lokaci je však třeba po celou 

dobu výzkumu reflektovat, aby bylo zřejmé, že nedošlo k implicitnímu ovlivnění sběru, analýzy a 

interpretace dat. Tato reflexe zřejmě místy absentovala. To pak spolu s obavou z kritického odstupu 



vůči literatuře (přičemž v českém prostředí dominují zejména popularizační a aktivistické materiály)

vyvolává dojem, že text má jasný cíl, a sice propagovat genderově korektní komunikaci ve školní 

praxi. Při vzniku práce se autorka dostala do časového tlaku, který nedovolil nedostatky práce 

odstranit. Došlo k znatelné revizi, která text zkvalitnila, nicméně další úpravy už nebyly z časového 

důvodu možné. Zahrnuté úpravy však dávají tušit, že by dalšího zkvalitňování textu byla autorka 

schopná. 

Závěr: Práce je originální svým tématem i zvoleným nástrojem. Autorka prokázala, že dokáže na 

základní úrovni pracovat s literaturou i s empirickými daty. Na práci oceňuji nejen zvolené téma, ale 

zejména autorčino zaujetí a pracovitost. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

V Praze, 23. 5. 2011 PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.




