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oponentský posudek na diplomovou práci Heleny Strejčkové „Vulgarita dětí z pohledu učitelek a učitelů na 
základní škole“.

Helena Strejčková se ve své práci věnuje implementaci morálního rozhodování ve věcech vulgarity ve škole 
z hlediska učitelů. Zajímá jí, proč se vulgárně mluví, jaké ontogenetické rysy má vulgární mluva u dětí a 
dospívajících. Za jakých okolností je pro učitele přijatelné či nepřijatelné tolerovat různá sprostá slova u dětí, 
a jak se učitelé dívají na to, když oni sami mluví sprostě. Jestli jsem to správně pochopil, tak jí k tomuto 
tématu vedly mj. vlastní ambivalence a nejistoty, když ona sama jako učitel musí řešit žákovské vulgarity.
Práce vychází z lingvistických, psychologických a pedagogických prací o vulgaritě, psychickém vývoji ve 
školním věku, sociální reprodukci, morálce a kázni. V teoretické části téma vyčerpává přehledně a 
přiměřeně. Vymezuje jazykovou oblast vulgarity. Na vulgární vyjadřování se dívá zejména z hlediska jeho 
funkcí (potupná-znevažující; psychohygienická-úlevná; sociální-znevažující/ stmelující, parazitismus). 
Všímá si, že vulgarita je silně závislá na kontextu a situaci, že oblast sprostých slov v jazyce se historicky 
vyvíjí a mění. Dále přehledně uvádí, jak se vývojově mění vztah a přístup dětí k vulgárnímu vyjadřování od 
dospělými sankcionovaného přístupu v mladším školním věku po úplnou vrstevnickou apropriaci v 
adolescenci.
Empirická část vychází z rozhovorů se sedmi učiteli, kteří pro účel výzkumu reprezentují učitelský sbor 
jedné maloměstské školy. Všechny autorka zná jako kolegy. Lze tedy předpokládat dobrou míru otevřenosti. 
Zároveň má autorka dost vlastních zkušeností. Rozhovory byly zpracovány kvalitativně. Zároveň byly 
poměrně určitě (polo)strukturovány a otázky i odpovědi sledují určitou zápletku, která se táhne celým 
textem, tj. jedná se o určité plastické a otevřené kvalitativní dotazníkové šetření. Metodologická část je 
pečlivě zpracována, nicméně v rámci interpretace výsledků trochu kolísá, na jedné straně v textu najdeme 
jasné poukazy na to, že se jedná o učitelský pohled, občas však autorka popisuje dětské i učitelské chování, 
což představuje trochu  noetický – metodologický problém – mluvit lze v tomto konkrétním případě vlastně 
jen o tom jak je fenomén vulgarity reprezentován nebo rekonstruován ve vědomí respondentů, což je patrné 
v pasáži o vlastní učitelské vulgaritě a vulgaritě adresované učitelům. Tady autorka cítí, že vlastně není jasné, 
jak to probíhá. Zvlášť u otázek, které se týkají morálky, lze důvodně očekávat nějakou kreativitu v 
odpovědích, selektivní reference atd.
Nicméně interpretaci po obsahové stránce lze sotva co vytknout, autorka zejména dobře postihuje situační a 
kontextový charakter vulgarity, to, že absolutní žebříček sprostých slov nelze sestavit, protože sprostý je 
zjevně především účinek, nikoli slova samotná a že učitelé při posuzování nepostupují mechanicky, ale 
zohledňují celou řadu kontextových a situačních kritérií. Taktéž morální ohrožení, na které by učitelé měli 
reagovat, nevyplývá ze slov samotných, ale z toho jak jsou použity. Autorka práci uzavírá poukazem na to, 
že a co se děti nakonec učí a chce se od nich je naučit se vulgaritu používat správně, přiměřeně (vlastně jako 
učitel).
Práce je zjevně vypracována s péčí a důkladně a řekl bych že zaslouží nejlepší ohodnocení, nicméně jako 
oponent bych rád zmínil některé otázky nebo připomínky. Myslím, že situačnost a kontextovost sahá ještě 
dál – ukrutně sprostá podle kontextu či metaforických linií mohou být jakákoli slova (sonda, kakao, řezivo 
atp.). Některá jsou tradiční, jiná čistě „poziční“, nejde o origin-původ, ale o mix konsenzu a kontextu. S tím 
souvisí rovina interpretace, která je v textu implicitní, ale mohla by být výslovněji komentována. Nejde jen o 
to, že situace či kontext nějak ovlivňují sílu vulgarity, ale určitá vyjádření musí být jako vulgární „přečtena“, 
tj. vyžaduje to určitou interpretační aktivitu. Možná samotné rozhovory k tomu tolik nenavádí a pozorování 
nedorozumění a reálné komunikační aktivity by ukázalo víc. 
Další připomínka se týká některých základních teoretických konceptů, zejména pojmu funkce, tak jak je v 
práci používán. Funkce je tak běžné slovo, že se nad jeho významem nezamýšlíme, ale tady bychom měli, tj. 
jak je tady myšleno? Například zmíněný parazitismus – mě se nezdá že by parazitické vulgarismy byly 
nějaké blechy, které si žijí vlastním životem a pijou krev nositeli. To není funkce, to je metafora. Podobně 
psychohygiena  - já vím, že je to konsenzuální výraz – ale i tady je to podle mě spíš metafora (pro mě navíc 
docela záhadná, nevím, proč se úlevě v tomto kontextu říká hygiena). Tyto mé připomínky jsou míněny jako 
podněty k zamyšlení, práci hodnotím celkově jako kvalitní a důkladnou. 


