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Predkladaná diplomová práca sa voľbou témy i spôsobom jej spracovania 

umiestňuje do okruhu, ktorý spadá do poľa študovaného odboru. Možno 

konštatovať, že autorka prejavila schopnosť uplatniť pojmové a metodologické 

nástroje štrukturalistických a postštrukturalistických skúmaní jazyka na tú špeciálnu 

oblasť, ktorá je určená pedagogickými a psychologickými záujmami o správne 

výchovné pôsobenie na deti. Pri konkretizovaní všeobecných koncepcií jazyka 

a jeho mocenského pôsobenia sa autorka nechala viesť princípmi, ktoré vypracovala 

skupina českých psychológov a predstavila ako metódu Respektovat a být 

respektován. Tento presah, ukazujúci možnosti konkrétneho uplatnenia všeobecných 

pojmov priniesol  v predkladanej diplomovej práci výsledky, ktoré z väčšej časti 

možno akceptovať. Autorka bezpochyby prejavila schopnosť prekračovať hranice 

medzi disciplínami a nachádzať súvislosti, akými teória vstupuje do praktických 

postupov utvárania detského myslenia a konania. 

  

Základná pripomienka, ktorú chcem k predloženému textu práce uviesť, sa 

týka skutočnosti, že medzi časťou, kde predstavuje štrukturalistické 

a postštrukturalistické koncepcie jazyka a kapitolami venovanými metóde 

Respektovat a být respektován a jej uplatňovaniu ostáva medzera. Je správne, že 

autorka sa v prevej časti sústredila na tie koncepcie, ktoré zdôrazňujú mocenské 
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aspekty jazyka a komunikácie, v tejto súvislosti sa však pri čítaní diplomovej práce 

vynárajú nasledujúce otázky: 

Po prvé, vplyv Sapirovej a Worfovej teórie na vývin americkej 

štrukturalistickej lingvistiky bol nesporne veľký, autorka má však sklon trochu ho 

preceňovať. Na konkrétnom utváraní tejto lingvistiky podieľali aj ďalší autori, 

napríklad Peirce a neskôr predovšetkým Chomsky.  

Po druhé, vzhľadom na zameranie práce sa v jej teoretickej časti nedostatočná 

pozornosť venuje pragmatickému prístupu k jazyku a jeho najdôležitejšiemu prejavu 

v teórii rečových aktov. Je dosť zvláštne, že autorka sa v prvej časti bližšie nevenuje 

prácam teoretikov rečových aktov, zmienku o Austinovi nachádzame až na s. 48, 

odkazy na Searlove práce úplne chýbajú.   

Po tretie, problémy, ktoré autorka nastolila, vedú skúmania jazyka 

k perspektíve, ktorú otvorila teória komunikácie. Túto perspektívu však autorka 

v práci iba naznačila, napr. zmienkou o P. Watzlawickovi. Práce predstaviteľov 

školy Novej komunikácie (akým sú napr. Ray Birdwhistell a Don D. Jackson) by 

pritom mohli pomôcť práve pri vstupe do pedagogickej a psychologickej 

problematiky.  

 

  Uvedené pripomienky nemajú charakter zásadnejších výhrad.  Práca je účelne 

štrukturovaná, dá sa v nej identifikovať línia argumentatívneho postupu.  

Práca rešpektuje pravidlá uvádzania zdrojov, pramene sú uvedené v zozname 

literatúry.  

 

 Navrhujem, aby práca Bc. Lucie Jánskej bola prijatá k obhajobe a predbežne 

navrhujem známku 2.  

 

                                                           Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD.   


