
Posudok k diplomovej práci L. Janskej 

MOC JAZYKA VE VÝCHOVNÉ METODĚ RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN 

 

Posudok na predkladanú diplomovú prácu začnem trochu neprofesionálne, alebo minimálne 

subjektívne. Práca študentky Lucie Janskej sa mi páčila – a to najma ak zvážime, na jednej strane, 

síce entuziasmus k zvolenej téme, osobnú angažovanosť, ale na druhej strane, neisté začiatky, veľké 

pochybnosti o relevantnosti témy, sposobe jej teoretického uchopenia, a v neposlednom rade i 

relatívne tŕnistu cestu vedúcu k praktickému potvrdeniu hypotéz, atď. 

Výsledok je z mojho pohľadu veľmi uspokojivý: autorka si nekladie bombastické ciele, ale i tie 

skromné, detailné, ktoré si zaumienila prešetriť, podriaďuje starostlivej analýze a poctivej 

argumentácii. Je možné, aby výchovná metóda, založená na princípe demokratickej, partnerskej, 

resp. „rešpektujúcej“ komunikácie rodičov s potomkami ovplyvnila výchovné úspechy, i to aký 

člověk z dieťaťa vyrastie? S témou moci jazyka je, podľa autorky, daná výchovná metóda totiž 

vnútorne prepojená – nie je podstatný obsah požiadavku, ktorý na potomka rodičia kladú, ale 

sposob ako to činia. A čo je doležitejšie, od tohto sposobu potom závisí i to, aké hodnoty a postoje 

bude dieťa zastávať v dospelosti. 

Úvodné kapitoly sú obsahovo venované vzťahu jazyka a myslenia, polemike medzi lingvistickým 

relativizmom a univerzalizmom, formálne je argumentácia rozvíjaná zrozumiteľne, jasne, bez 

žiadnych mlhavých pasáží, autorka nesiaha iba po sumarizujúcich publikáciach, ale vracia sa k 

zdrojovej literatúre (napr. v prípade Benjamina Lee Whorfa a jeho žiaka Edwarda Sapira). V ďalšej 

časti práce sú predstavené základné premisy výchovnej metódy Respektovat a být respektován. Ide 

o publikáciu vedecko-populárneho charakteru, preto vnímam pozitívne, že enumeratívne a opisné 

(trochu nudné) radenie jednotlivých komunikačných sposobov je doplnené o hodnotenia z hľadiska 

pragmolingvistiky a o zaujímavý poznámkový aparát. Posledná časť práce má konečne praktické 

ambície: vďaka výskumu (zloženému z viacerých metód, rozhovoru, priamemu pozorovaniu a 

analýze denníku) sa autorka usiluje popísať „rešpektujúcu“ komunikáciu rodičov s deťmi a 

postihnúť dopad danej komunikácie na mimojazykové skutočnosti (chovanie detí, pocity rodičov, 

atmosféru v rodine, s. 63, 64). Zisťuje, že tento dopad je pozitívny, resp. že má vplyv na spomenuté 

mimojazykové skutočnosti – zistenie, ktoré može byť sčasti diskreditované z dovodu realizácie 

výskumu na malej vzorke, prípadne z dovodu nemožnosti posúdenia zisťovaných efektov, sklonov 

apod. ako výsledkov výchovnej metódy, alebo jednoducho ako existujúcich v rodine a u detí i bez 

špeciálnej výchovnej stratégie. Limity si však autorka sama dobre uvedomuje a upozorňuje na ne. 

 

Celkovo ide, z mojho pohľadu, o vyzrelú a vyzretú prácu, premyslenú a premýšlajúcu. Rovnako 

splňuje všetky štandardy kladené na redakciu vedeckej práce i bibliografiou i poznámkovým 



aparátom (ktorý dokonca obsahuje odkaz na inú diplomovú prácu s podobnou problematikou 

napísanú na Masarykovej Univ.), napísaná je triezvym, zároveň pútavým jazykom. 

Prácu odporúčam k obhojobe a navrhujem známku 1. 

 

V Prahe, 9. 9. 2012 

Mgr. R. Šafaříková, PhD. 


