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Diplomová práce se zabývá postoji a zkušenostmi vyučujících s žákovskou vulgaritou. Jedná se o 

případovou studii svého druhu, neboť všichni vyučující pocházejí ze stejného pedagogického sboru. 

Autorka jej sama velmi dobře zná, protože na stejné škole působila. Díky tomu získala nejen důvěru 

aktérů/ek v probírání tak ošemetného tématu, jakým vulgarita je (jde-li se na úroveň konkrétních 

příkladů), ale také mohla jejich odpovědi zasadit do kontextu fungování celé školy i je vztahovat ke 

stylu výuky jednotlivých vyučujících.  

 

Práce má přiměřený rozsah i strukturu. Je psána vyzrálým a čtivým stylem. Zacházení s literaturou je 

velmi dobré. Po formální stránce k práci nemám žádné výhrady. 

 

Teoretická část pokrývá několik klíčových oblastí. Helena čerpá ze značného množství literatury 

(aktuální články k tématu jsou cizojazyčné). Informace jsou dobře utříděné, vzájemné komparované a 

autorka k nim často připojuje i svůj názor, respektive vazbu, který vnímá vůči vlastnímu tématu 

výzkumu. Místy je znát nejistota v rozboru témat, která vyplývá z upřednostňování pedagogických 

zdrojů (a zřejmě i obecně pedagogické perspektivy), které nahlížejí vulgaritu coby nekázeň a tedy 

hledají nástroje disciplinace. Naproti tomu psychologický či obecně sociálně-vědní přístup není 

primárně zaměřen na praktiky eliminace nekázně, což jim umožňuje jít hlouběji v porozumění tématu. 

Rozdíl v obou přístupech je značný a může způsobovat potíže v orientaci, což se autorce v některých 

pasážích přihodilo.   

 

Empirický výzkum považuji za zdařilý. Helena provedla polostrukturované rozhovory s osmi vyučujícími 

prvního a druhého stupně. V analýze použila otevřené kódování a částečně proběhla i tematická 

analýza s oporou v teoretické koncepci funkcí vulgarity. Analýza probíhala opakovaně, dostatečně 

dlouhou dobu. První šablonovité výsledky autorka rozváděla, znovu třídila, uváděla do vzájemných 

souvislostí. Nebylo to snadné, a proto o to víc oceňuji výdrž a schopnost text posouvat. Výslednou 

podobu analýzy vnímám jako komplexní a dostatečně hlubokou. Jedná se o přesvědčivý důkaz, že 

autorka ovládá badatelské dovednosti.  

 

Za hlavní zjištění pokládám: 1) Pohledy jednotlivých vyučujících jsou značně rozdílné, a to navzdory 

tomu, že pocházejí z jedné školy, z čehož vyplývá, že žákovská vulgarita není ve škole explicitní téma, 

jehož probíráním by se slaďovaly pohledy jednotlivých vyučujících.; 2) Vulgarita je pro vyučující 

vnitřně členěný a situačně ukotvený jev. Předpokládané příčiny vulgárních vyjádření vstupují do 

hodnocení škodlivosti a tedy i do dalšího řešení. Pouhá jazyková obhroublost (zvláště u dětí z rodin, 

kde se vulgarita běžně užívá) není hodnocena tak přísně jako vulgarita s cílem ublížit, ponížit. 

Významný je ovšem i pouhý souhlas a pochopení vyučujících pro iniciátory vulgarity.; 3) Situačnost 

vulgarity předpokládá rozvinutý cit pro jazyk a sociální cit pro adekvátnost komunikačních prostředků 

v různých situacích. Míra formálnost, složení aktérů, vyučovací předmět atd. jsou parametry, které dětí 

mají zvažovat při volbě vulgarismů. Významným faktorem je tedy socio-kulturní zázemí rodiny dětí.; 4) 

Postoje vyučujících se liší podle věku dětí. U mladších je vulgarita trestána přísněji než u starších. 

S věkem tedy roste benevolentnost vyučujících.  

 

Právě vývoj posuzování vulgarity podle věku v kombinaci s požadavkem jazykového a sociálního citu 

v sobě obsahuje zajímavý moment, který plně souvisí s rozvojem kognice a autoregulace a zároveň se 

změnou charakteru školní socializace na 1. a 2. stupni. Vyučující vulgaritu chápou jako samozřejmý, 



přirozený projev, který je ovšem nutně kulturně regulovat tak, aby nad ním lidé získali vědomou 

kontrolu. Cílem je tedy nikoliv eliminovat vulgaritu, ale prohloubit v dětech sociální cit, který jim 

dovoluje vyhnout se vulgaritě v nevhodných situacích. U mladších se trestají všechny vulgární projevy, 

protože vyučující předpokládají, že děti ještě nemají rozvinout schopnost metakognice a tedy nejsou 

schopny plnohodnotné autoregulace. Vnější zásahy jsou zdrojem regulace a zároveň pomáhají vytvořit 

vědomou definici vulgarity. Naopak u starších dětí se předpokládá, že vulgarita jako forma konfrontace 

s autoritami náleží k dospívání, přirozeně se tedy zvyšuje její výskyt. Zároveň ale platí, že dospívající 

už jsou schopni jak z kognitivního, tak volního hlediska pohybovat se na hranicích. Tresty ze strany 

vyučujících pak mohou být strukturovanější – netrestá se jakákoliv vulgarita, ale překročení míry, které 

je dáno situačně. Tresty jsou ale silnější než u menších dětí, a to i proto, že se již vulgarita, zvláště ve 

své negativní sociální funkci (ublížit, ponížit) chápe jako záměrná.   

 

Velmi oceňuji kvalitu diskuse, v níž Helena konfrontuje své výsledky s poznatky z teoretické části. Na 

vedení diskuse je patrné, že má autorka do tématu dobrý vhled. Vyzdviženy jsou klíčové výsledky, 

jsou uspořádány logicky tak, že argument dobře plyne, vztažení k literatuře je příhodné jak z hlediska 

podpoření vlastních nálezů, tak i identifikace rozdílů, které otevírají prostor pro nové výzkumné 

směřování.  

 

Téma dětské vulgarity v pedagogické praxi silně rezonuje. Pedagogická, rodičovská i laická veřejnost 

často připomíná, že se údajně zvyšuje frekvence i intenzita vulgarity. Přitom se ale problematika 

podrobněji nerozvádí. Zřejmě proto, všechny školy, na níž dosud probíhaly výzkumy vulgarity, 

reagovali až překvapivě vstřícně. Ne jinak tomu bylo i v Helenině studii. Jak ukazují rozhovory, 

vyučující téma nemají nikterak promyšlené, jejich výpovědi jsou často nekonzistentní, cítí rozpaky 

z otevírání dosud tabuizovaného tématu, ale zároveň velmi vstřícně až překotně přichází s vlastními 

zkušenostmi. Sama autorka v závěru práce reflektuje posun, který během tvorby diplomové práce 

pozorovala na vlastních učitelských postojích. Otevření tématu, s nímž se v praxi setkává, ale 

systematicky o něm neuvažuje, přináší utřídění zkušeností, kategorizaci ovlivňujících faktorů, zcitlivění 

jeho pojetí a v důsledku toho i větší jistotu v přístupu k dětské vulgaritě v každodenní školní praxi. 

Zvědoměním se téma dostává pod kontrolu a tím eliminuje destruktivní sílu dilemat, která z něho 

vycházejí, a naopak může přispívat k profesní jistotě.  

 

Na druhou stranu však vzniká otázka, zda odtabuizování vulgarity nejde proti principiální logice 

vulgarity. Podstatou vulgarity je, že stojí proti oficiálním konvencím. Přijetí vulgarity mezi relevantní 

témata (dokonce ani ne mezi relevantní projevy) snižuje její opoziční charakter a tím ji obírá o 

funkčnost. Zrušením či omezením pozice „proti“ by se vulgarita mohla být jen dalším z možných 

komunikačních prostředků, byla by legitimizovaná, a tím by ztratila svoji socializační funkci založenou 

na vymezování se. Jaký názor na toto dilema zastává sama autorka? Jaké konsekvence z něho plynou 

pro pedagogickou práci, a konkrétně pro prevenci vulgarity?   

 

 

Závěr: Diplomovou práci hodnotím jako velmi zdařilou, a to i proto, že autorka během procesu její 

tvorby prokázala schopnost a ochotu pracovat na svých badatelských dovednostech a trpělivě analýzy 

i výsledný text přepracovávala až do stávající dobré kvality. Práci doporučuji k obhajobě.  

 

 

 

 

V Praze, 6. června 2013      PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.  


