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Průběh obhajoby: 

Autorka představila svoji práci. Cílem bylo odpovědět na otázku, zda a jak se opravdu liší 

komunikace mužů a žen. Prezentovala teoretická východiska podle literatury. Jako materiál jí posloužily 

dialogy běžně mluvené řeči vysokoškolsky vzdělaných mladých lidí (87 respondentů). Využila metodu 

snow ball. Analýzu prováděla kvantitativními i kvalitativními metodami. V oblasti spisovnosti si pak 

všímala počtu nespisovných slov na sto slov, dále si všímala termínů, vulgarizmů, oslovování, témat 

dialogů, přerušování linie dialogu, rolí. Ve výsledcích jí vyšly některé výsledky, které jsou překvapivé, 

např. ženy se více bavily vedle rodiny a přátel, také o politice než muži, ženy si častěji skákaly do řeči než 

muži.  



 

Vedoucí práce 

Studentka se věnuje aktuálnímu tématu: rozdílům ve vyjadřování mužů a žen. V teoretickém 

úvodu podává obecné informace z oblasti jazyka a komunikace; tento výklad by bylo třeba propojit 

s ústředním tématem práce, jinak postrádá jako součást takto nazvané práce smysl. Vhodné by bylo např. 

propojení kapitoly o slohotvorných činitelích s problematikou genderu. V poslední části teoretického 

úvodu nicméně autorka relevantní výsledky dosavadních bádání komentuje; rozsah sekundární literatury 

považuji za dostatečný, oceňuji práci s cizojazyčnou literaturou.  

V empirické části studentka prezentuje podrobný výzkum, založený na metodě konverzační 

analýzy. Statisticky je zpracován výskyt nespisovných výrazů, termínů, vulgarizmů, forem oslovení, 

přerušování komunikace, ale i role komunikantů. Kvantitativní analýza je solidně zpracována, autorka 

vysvětluje, kterých jevů si všímá, jsou uváděny reprezentativní příklady z autentických dialogů. U 

sledovaných jevů se vyskytují nepřesnosti, např. není zcela jasné, jak autorka chápe a hodnotí projevy 

soutěživosti u komunikantů, některá témata volená komunikanty v dialogu by bylo možno zařadit do více 

kategorií, je tedy ohrožena reliabilita výzkumu (viz otázky a náměty pro obhajobu). 

V práci se vyskytují pouze drobnější stylistické nedostatky. Práce je sice přehledně uspořádána do 

kapitol, nicméně kapitoly teoretické a empirické části nejsou provázány, což považuji za největší slabinu 

práce.  

Slovní komentář: Autorka odstranila nejzávažnější nedostatky práce, statistická analýza je 

precizní, interpretace dat přináší relevantní informace. Práce splňuje nároky kladené na magisterskou 

diplomovou práci.  

 

Připomínky vedoucího práce 

 

4.1 Objasněte, jakým způsobem jste vymezila roli komunikanta jako soutěživou. Hovoření o 

vlastní osobě může přece též podporovat kooperaci či přinášet informace (s. 65). 

4.2 Jak jste řešila problém volby tématu? Vyskytly se dialogy, kdy komunikant popisuje vlastní 

zážitky či pracovní problémy – je tento hovor zaznamenán jako hovor o zážitcích, o práci, 

či jako hovor o vlastní osobě (s. 62)? 

4.3 Považujete termíny tartan, antuka za obecně srozumitelné?  

4.4 Shrňte, v čem se Vaše zjištění rozcházejí se zjištěními badatelů v oblasti genderu. Čím 

může být tento fakt zapříčiněn?  

4.5 Na s. 17 uvádíte, co vše lze v projevu hodnotit. Okomentujte, proč jste volila ke komparaci 

konkrétní kritéria.  



4.6 Zhodnoťte validitu a reliabilitu svého výzkumu.  

 

Reakce autorky 

Roli komunikanta jako soutěživou vymezila, pokud byl dialog veden jako dva paralelní monology, kdy se 

účastníci navzájem neposlouchají.  

Téma vymezila na základě zastoupenosti (časové a frekvenční hledisko).  

Svůj výzkum nezobecňuje, protože si je vědoma, že nebyla zastoupena všechna možná témata, všechny 

jevy.  

  

Oponent práce 

Posuzuji diplomovou práci s přihlédnutím k tomu, zda autorka zapracovala připomínky z mého 

předchozího posudku. Konstatuji, že ne vždy se jí to podařilo, ačkoliv snaha o zkvalitnění textu je 

evidentní. Neodstraněna zůstala podstatná část teoretického úseku, nesouvisející s tématem DP, stále se 

opakují běžně známé skutečnosti (viz základní stylistické výklady, které jsem kritizovala již minule, např. 

dělení tzv. funkčních stylů). Diplomantka se sice snažila vysvětlit, že tím „vytváří poznatkovou základnu 

pro realizaci empirického výzkumu“, s. 10, avšak i tato základna musí mít svoje hranice, aby 

nepřipomínala spíše excerpta z učebnic stylistiky. Moje otázka v tomto případě tedy zní: jak souvisí teorie 

funkčních stylů s konkrétním výzkumem diplomantky? Která východiska této teorie byla využita? 

Naopak – ačkoliv autorka byla vyzvána, aby posílila studium pragmatickolingvistické literatury, 

soupis užité literatury je zcela identický, včetně chyby ve jménu Romportl („Ramportl“). 

Je patrné, že hlavní závady autorka DP odstranila i ve výzkumné části, ačkoliv i v této podobě by se 

dalo polemizovat např. o oprávněnosti hodnocení některých jazykových jevů jako morfologických, 

morfologickým jevem určitě není syntaktická kontaminace vazby provokovala do něj (s. 56). Precizován 

je způsob transkripce a hodnocení jazykových projevů, stejně tak i závěrů, jež v této podobě lze již 

akceptovat. 

Práce má dobrou jazykovou úroveň, většina drobných nedostatků byla odstraněna, jakož i citačních 

prohřešků.  

 

Dotazy a připomínky oponenta práce 

 

4.1 Doložte svou znalost základní pragmalingvistické literatury. 

4.2 Charakterizujte jednotlivé roviny jazyka a zamyslete se z hlediska genderové lingvistiky 

nad syntaxí češtiny. 

4.3 Uveďte hlavní hláskoslovné, morfologické a syntaktické (lze-li) rysy obecné češtiny. 

4.4 Definujte sousloví „použití výrazů“ (kategorie, kterou jste sledovala). 



4.5 Načrtněte, jak si představujete „genderově korektní didaktický materiál“ (s. 78), 

konkretizujte na příkladu učiva českého jazyka. 

 

Reakce autorky 

Autorka využívala teorii funkčních stylů, protože se seznamovala s literaturou, a právě teorie funkčních 

stylů pro ni byla nová. Tuto pasáž pak chtěla vypustit, ale zapomněla na to.  

Pragmalingvistická literatura je příliš široká, neměla čas do seznamu doplnit více titulů, protože se při 

přepracování věnovala především úpravě empirické části, na další nezbýval vzhledem k datu odevzdání 

práce čas. 

Morfologická rovina pro ni představuje stavbu slova, syntaktická vztahy slov ve větě. Prokazuje jisté 

nedostatky v představě, co se zkoumá na jednotlivých jazykových rovinách.  

Ženy používají delší souvětí než muži. 

Pro obecnou češtinu jsou typické hláskoslovné rysy (é – í, í – ej apod.), na morfologické rovině koncovky  

instrumentálu plurálu -ma. Co se týče syntaktické stránky, vidí rysy obecné češtiny v její mluvené 

stránce.  

K genderovému aspektu učiva se dokázala vyjádřit pouze na úrovni instrukcí.  

 

Výsledek obhajoby: DOBŘE 
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