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Abstrakt
Tato práce si klade za cíl kvantifikovat rozdíly genderu autora (či se alespoň pokusit o
jejich přesnější nástin) v produkci beletrie, zejména jazykové odlišnosti vybavenosti a volby
slov, jakoţ i jejich propojení do věty při popisu postavy. Pro tyto účely vyuţívá korpusovou
analýzu charakteristiky postav s ohledem na pohlaví jejich i autorů, a to v rámci vybrané
antologie Klenoty české fantasy. V analýze se budeme soustředit zejména na pouţitá
autosémantika v pozici subjektů, objektů, atributů a predikátů, která se týkají postav.
Klíčová slova: adjektivum, ATL, atribut, autosémantika, korpusová analýza, entropie,
fantasy, gender, genderlekt, kvantitativní analýza, MATTR, MFW, MWTTRD, objekt,
postava, predikát, subjekt, substantivum, token, typ, verbum.

Abstract
This thesis sets a goal to quantify the differences based on the author‘s gender (or at
least to try and to describe them better) in a production of a beletry, especially with regard to
the differences in the vocabulary they use and the specific words they select. It also focuses
on the richness of the lexicon when describing a character. For this the thesis uses a corpus
analysis of every author’s approach to describe a character and it tries to find patterns in both
male and female perspective. All this from a selected antology called „Klenoty české
fantasy“. In the analysis, we are mainly going to focus on the autosemantics used as subjects,
objects, atributes and predicates, that concern the characters.
Key words: adjective, ATL, atribute, autosemantics, corpus analysis, fantasy, gender,
genderlect, character, MATTR, MFW, MWTTRD object, predicate, quantitative analysis,
subject, noun, token, type, verb.
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1 Úvod
Práce se zabývá problematikou jazykových rozdílů dvou genderů (typicky označovaných
muţ a ţena) v rámci charakteristiky postav v autorských literárních textech. K tomuto účelu
jsme vybrali sbírku sedmnácti fantastických povídek různých autorů, které budeme hodnotit
z různých lingvistických hledisek. Tuto povídkovou sbírku sestavil roku 2014 Ondřej Jireš.
Uspořádal ji, jak říká anotace, z nejlepších povídek populárních autorů, které byly vydány po
roce 1983. Cílem této práce je upřesnit a lépe prozkoumat odlišnosti textů plynoucí
z rozdílného genderu autora. K tomu jsme zvolili metodu kvantitativní analýzy (dále CA)
v rámci CBDA (corpus based discurse analysis).
Zaměřujeme se zejména na uţitá autosémantika, tedy substantiva, adjektiva, pronomina,
verba, prozkoumávat budeme jejich uplatnění ve větné stavbě, četnost i vzájemnou polohu ve
větách, a to za vyuţití korpusového programu KonText. Texty budou rozděleny podle pohlaví
autora (i protagonisty) textu a vybraná autosémantika dále kvantitativně zkoumána, zejména s
vyuţitím jejich pozice ve větě, a s pomocí frekvenčních seznamů.
Půjde tedy o hloubkovou analýzu textu ve svém rozsahu jedinečnou – prací chceme
ukázat moţnost a zejména funkčnost takového výzkumu, případně otevřít cestu dalším
zkoumáním, nejen v rámci tohoto ţánru. Materiál získaný analýzou můţe být také dále pouţit,
například v rámci aplikované lingvistiky.
Výsledkem práce bude ověření sémantické, jakoţ i syntaktické rozdílnosti produkce
speciálního (literárního, fantastického) textu s ohledem na gender jeho autora.
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1.1 Terminologie
V rámci práce vyuţíváme tyto termíny:
1. ţánr, jak jej definuje SSJČ: základní druh uměleckých výtvorů, popř. druh
jazykových projevů neuměleckých, vyznačující se specifickými funkcemi a
vlastnostmi slohové n. i obsahové výstavby1,
2. literárním ţánrem rozumíme uţší typové rozdělení – v našem případě se bude
jednat vţdy o povídku, nad to fantastickou,
3. adjektivum fantastický je zde uţíváno ve smyslu „mající vlastnosti
fantastiky“,
4. fantastiku, fantastickou literaturu (označovanou i jednoslovným nesklonným
fantasy na pozici subjektu i atributu), definujeme v souladu se Slovníkem
literární teorie2 jako literární díla vytvářející obraz skutečnosti za pomoci
prvků smyšlených, tj. takových, které neodpovídají běžné zkušenosti ani obecně
platnému pojetí a nazírání světa a společně s Příručním slovníkem české
literatury3 jako moderní pohádku pro napětí lačné čtenáře ve věku přibližně od
dvanácti do sta let,
5. větou rozumíme větný celek, strukturní jednotku počínající verzálkou a končící
tečkou, případně jiným ukončovacím znaménkem (tím nám je i znaménko
uvozující promluvu postavy),
6. výrazy autor, protagonista a postava uţíváme

v pozici generického

maskulina/feminina, pro přesnější vyjadřování občas volíme pleonasmus typu
ţenská autorka,
7. gender, občas také nazývaný přirozený či biologický rod, definujeme společně
s Akademickým slovníkem cizích slov jako rozdíl mezi muţi a ţenami na
základě jejich postavení a uplatnění jak ve společnosti, tak v kultuře. Nejde
tedy o aspekt nutně konstruovaný biologickými vlastnosti, ve stávající
společnosti je jimi však determinován (například v odlišnostech výchovy
chlapců a děvčat).

http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=žánr, excerpováno dne 28. 5. 2019
Kolektiv ÚČL ČSAV: Slovník literární teorie, str. 109.
3 Chaloupka, Otakar: Příruční slovník české literatury od počátků do současnosti, str. 203.
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2 Výzkumná otázka
Na základě vlastního pozorování i výsledků studií jiţ publikovaných jinými autory
tvrdíme, ţe existuje rozdíl v uţití jazyka vzhledem k pohlaví autora i pohlaví postavy, o níţ se
v daném textu jedná. Rozdílnosti se manifestují v rovině lexikální i syntaktické.

2.1 Předchozí výzkumy
Tématu jiţ byly věnovány mnohé studie různých autorů po celém světě, z těch českých
jmenujme zejména Světlu Čmejrkovou, která se této problematice ve svých studiích věnuje
dlouhodobě (Jak mluví ženy a jak mluví muži, Jazyk pro druhé pohlaví, Žena v jazyce),
tématem se zabývá také psycholog Jan Poněšický. V dalších jazycích (zejména angličtině) se
genderu v jazyce věnovali například: Robin Lakoffová (Language and Woman’s Place), Sally
McConnel-Ginetová (Gender, Sexuality and Meaning: Linguistic Practise and Politics), Ruth
Borkerová (Anthropology: social and cultural perspectives) nebo třeba autorská dvojice
Barrie Thorn a Nancy Henley (Language, Gender, and Society, Womanspeak and Manspeak),
v němčině potom Luise F. Push (Das Deutsche als Männersprache).
Většina autorů se víceméně shoduje, ţe zde můţe existovat jakýsi genderlekt, ten je
však definován spíše společenským a kulturním zázemím neţ biologickými faktory [Čejka
2006]. Dalšími faktory ovlivňujícími jedincův idiolekt, jakoţ i interdialekt celé skupiny, jsou:
typ mluvčího, jeho věk, vzdělání, sociální identita, profesní orientace, situační zakotvenost,
ale i interakční zaměření jeho řeči.
Právě výše zmíněný vliv genderu jako sociálního konstruktu se však můţe výrazně
uplatňovat ve fantastické literatuře, která z pevně daných sociálních rolí čerpá okolnosti a
počátky svých příběhů – nejde pouze o postavy muţské a ţenské, ale také o jasně stanovené
postavení elfů, trpaslíků, trolů, upírů, vlkodlaků a dalších kouzelných bytostí. Kaţdé vybočení
z tohoto stereotypu je potom velmi příznakové, někdy pozitivně, jindy negativně – vizte
Xenu, princeznu bojovnici, Drizzta Do’Urdena, odpadlého temného elfa, nebo Edwarda,
upíra-vegetariána schopného pravé lásky, na druhé straně zase Sarumana, bílého mága
svedeného na scestí, zlou čarodějnici ze země Oz nebo i vulgárně se projevujícího mluvícího
medvěda z populární komedie Ted (Méďa).
Dosavadní studie ţenského a muţského vyjadřování prokázaly, ţe rozdíly mezi
vyjadřováním obou genderů existují. Velmi výrazné jsou tyto prvky například v japonštině,
kde je jiţ z jedenáctého století doloţena přetrvávající existence ţenského stylu. Ten se

projevuje v mnoha společenských vrstvách, například vyšší třídy (konkrétně jejich ţenské
zástupkyně) uţívaly styl zvaný joseigo či omnakotoba, který se různí v lexiku, gramatických
tvarech i částicích. V dnešní době se od této diference pomalu upouští, např. ţeny uţívají i
personalia dříve povaţována za výhradně muţská, moţnost výběru mezi stylem ţenským,
muţským a neutrálním ţenám zůstává. [Čmejrková 1995]
V Indii například nebylo ţenám a dívkám dovoleno uţívat sanskrtu, místo toho
pouţívaly prakrtové či foneticky nesprávné verze (nutno ovšem říci, ţe sanskrt byl určen
zejména pro vzdělané obyvatele – a ţenám se prostě tehdy vzdělání nedostávalo).
[Deshpande, 1993]
Odpověď na otázku, zda lze vyčlenit specifický a jasně definovatelný ţenský jazyk, je
však sloţitější. Francine Franková k tomu v roce 1978 poznamenává:
We do not yet know enough to be able to describe accurately the features of women's
language in America, or even to say whether the sex-based differences found do pattern into
systems which can fairly be termed "genderlects," analogous to regional or social dialects.4
Dnes jiţ můţeme stanovit základní aspekty, v nichţ se vyjadřování muţů a ţen liší,
k definici genderlektu však nejsme o nic blíţe. K oněm aspektům, jak je definovala i
Čmejrková [1995], patří:
1. intonace: Ţeny mají ţivější, dynamičtější intonaci neţ muţi, pečlivěji také artikulují.
Preferují intonaci stoupavou před (muţskou) klesavou – stoupavou intonaci, typickou
pro otázky, uplatňují i v oznamovacích větách. Tento rys se často interpretuje jako
submisivní postavení ţeny, její snaha získat souhlas a pozitivní hodnocení.
2. volba lexika: Ţeny přirozeně častěji preferují konverzační témata z okruhů vaření,
praní,

výchovy

dětí,

rodiny.

Obecně se uvádí, že ženská zkušenost je primárně situovaná do soukromého světa a že
v ženském světě je subjekt více spjat s objekty své zkušenosti a činnosti, a to principem
kooperace, péče, ochrany, citové vázanosti.5
Ţeny prý více hovoří o sobě, častěji tedy vyuţívají personalia v 1. os. singuláru i
plurálu. Ţenský slovník je také variabilnější z hlediska emocionality a hodnotících
výrazů.
Frank, Francine: "Women's Language in America: Myth and Reality." In: Women's Language and Style.
Akron, Ohio: L&sS Books 1978, s. 47–61.
5 Čmejrková, Světla: „Žena v jazyce.“ In: Slovo a slovesnost, ročník 56 (1995), číslo 1, s. 43–55.
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3. Muţi na druhou stranu diskutují o veřejné sféře zkušeností, občanských a politických
tématech. Jejich zkušenost stanovuje princip konkurence, citové neutrality a autority,
v níţ vládne mezi subjektem a objektem větší odstup. Muţi tíhnou k vyuţití obrazů
destrukce při deskripci, také k vyšší míře vulgarismů a klení.
4. četnost promluv: Výzkumy ukazují, ţe zatímco muţi jsou výřečnější v obecně
společenských situacích a pracovních vztazích, ţeny hrají prim v uţších rodinných
kruzích a při soukromých diskusích.
5. aktivita v konverzaci: Ţeny častěji přikyvují, vydávají souhlasné zvuky a samy
zpětnou vazbu vyţadují, přinášejí do diskuse také nová témata. Muţi proti tomu více
přebírají slovo a přerušují (prý aţ třikrát více) cizí promluvy, k výběru témat jsou
kritičtější a více si vybírají ta, která rozvedou.
6. volba komunikačních prostředků: Ţeny volí vyhýbavá vyjádření, nepřímé otázky,
zdvořilé formulace a významově vyprázdněná synonyma. Muţi pak více diskutují a
častěji vyjadřují svůj názor.
V rámci produkce textů a v samotných beletristických dílech se uskutečnilo také
mnoţství studií s důrazem na gender, často se přitom věnují pohádkám, dětským knihám a
knihám pro mladé čtenáře, také specializovaným časopisům, novinovým článkům a
učebnicím
Z českých studií jmenujme například práci Porovnání jazyka a stylu v časopisech pro
ženy a časopisech pro muže Vojtěcha Čejky, Pojetí dívčí postavy ve vybraných dílech
autorského okruhu nakladatelství Blok Jany Kouřilové, K české genderové lingvistice Jany
Valdrové či Ženské psaní jako inscenace limit textu Tomáše Matonohy, z cizojazyčných pak
Characters of Women in Narrative Literature Kaith M. Mayové, Gender role stereotyping in
children's literature od Carole Kortenhaus a Jacka Demaresta nebo Identifying the Linguistic
Genderlects of the Style of Writing of Arab Male and Female Novelists z pera Sameera
Hamdana.
Tyto studie poukazují na rozdíly mezi vyjadřováním o ţenách a o muţích. Jde
samozřejmě o typické a v literatuře stále znovu establishované postavení muţů a ţen ve
společnosti, přiřazování typických rolí. Muţi dále tíhnou k větší aktivitě i agresivitě, verbální
i fyzické, zatímco ţeny častěji zastupují roli usmiřovatelky, utěšovatelky. S tím se pojí volba
sloves, muţi častěji vykonávají práci fyzickou, zvedají předměty, přenášejí, otevírají, zařizují;
ţeny se smiřují, lekají, ve větší míře také pozorují okolí a přihlíţejí činům. [Morriss, 2000]

Za běţné muţské vlastnosti se kromě jakési vrozené maskulinity povaţují také:
agresivita, autoritativnost, dominance, bojovnost, neohroţenost, nezávislost, odhodlanost,
podnikavost, sebejistota, sebevědomí, racionalita, soutěţivost, vůdčí vlastnosti, emocionální i
fyzická tvrdost. Za ţenské vlastnosti jsou naopak brány: emocionalita, empatie, jemnost,
bezmocnost, láska k dětem, mírnost, touha líbit se, přitaţlivost, soucit ale také náladovost,
nelogičnost, nerozhodnost, nesamostatnost, pasivita, závislost na druhých. [Morriss, 2000]
V mnohých případech jsou muţské a ţenské vlastnosti stavěny do opozice, brány jako
kontrasty, maskulinní × femininní chování. Typickým zobrazením ţeny je role křehké,
emocionální a povolné, pasivní osoby, zatímco muţ je v literatuře obyčejně prezentován jako
silný, racionální a pevný jedinec. [Morriss, 2000]

2.2 Vlastní hypotéza
Tato rozdílnost lexikální volby můţe (jak věříme) plynout také z kontrastu známý ×
neznámý z pohledu autora, tedy: předpokládáme, ţe a) autorské postavy budou nejen splňovat
výše zmíněné typizace genderu, ale také, ţe b) autor bude disponovat větší slovní zásobou, ale
i variabilností situací a činů, v popisu téhoţ postavy pohlaví, jakým sám disponuje,
očekáváme dokonce, ţe d) počet těchto postav bude převyšovat nad těmi opačného pohlaví.
Tento rozdíl se můţe c) manifestovat například aktivitou postavy (tedy jejím postavením
v roli agensu, ale i v četnosti obsazení pozic subjekt/objekt), jejími kolokacemi, pouţitým
lexikem, ale i četností postav daného genderu v příběhu vůbec.
1. Existuje rozdíl mezi ţenským i muţským psaním (tzv. genderlekt).
a. Stejně tak se dá konstruktivně zmapovat rozdíl v pojetí ţenských a
muţských postav (stereotypizace genderu).
b. Autor textu bude mít tendenci preferovat postavy téhoţ genderu, jakého je
on sám.
c. Tento jev bude pozorovatelný na zvolených autosémantikách v rolích
agensu, jakoţ i na jejich příznacích.
d. Autor textu bude postavy vlastního genderu volit jako účastníky příběhu
častěji, neţ postavy genderu druhého.

3 Výchozí materiál
Pro zkoumání této problematiky jsme si zvolili antologii Klenoty české fantasy, která
v sobě sdruţuje 17 povídek různých autorů. Ačkoliv jsme si vědomi nesnází, které plynou při

analýzách textů různých autorů, vzhledem k výzkumné otázce jsme neměli na výběr. 6
Rozrůzněnost autorských stylů nám zde koriguje a částečně stírá zařazení všech povídek do
jednoho literárního ţánru, který sám přináší vlastní specifika 7.
Povídka fantastická je pro nás (v souladu s teorií Jiřího Šrámka) navíc literárním
ţánrem velmi speciálním, který nepředstavuje nějaký ničím neomezený literární útvar, v němž
je autorovi dovoleno cokoliv a kde může volně popustit uzdu své tvůrčí fantazii. Fantastický
příběh nepředkládá neuvěřitelné události v nahodilém sledu, nýbrž směřuje k promyšleně
sestavenému narativnímu schématu, jehož úkolem je uspořádat rozmístění jednotlivých
relevantních motivů v syžetu tak, aby se v něm fantastické jevilo nejenom jako přijatelné,
nýbrž dokonce jako pravděpodobné. 8
Věříme, ţe specifika daného ţánru, společně s časovým omezením vzniku děl (aţ na
dvě výjimky9 všechny texty pocházejí z rozmezí 2000–2010) a jazykovým i kulturním
vymezením autorů10, vynahradí narušenou jednotu autorství. Navíc poţadavek zejména
ţánrové stejnorodosti, který je silným regulativem při sběru materiálu, je zároveň řešením
problému moţné nereprezentativnosti malého korpusu: Nedostatek slov je kompenzován
vnitřní soudržností korpusu.11
Důvodem k výběru povídek fantastických nám byla jejich jedinečnost v rámci
literárního světa, zejména blízkost pohádce, a to v takových rysech, jako je jednoznačné
vymezení dobro × zlo (nejen v činech, ale právě i v charakteristice postav), důvěryhodný
vypravěč, pointa uzavírající syţetově ukončený příběh, dále obsazování typických
sémantických rolí a situací – drak je zlý a musí být zabit, vznešená dívka v nesnázích
zachráněna udatným mladíkem, čarodějnice a vědmy jsou tajemné a nedá se jim věřit.
Vybraný vzorek je sice malý (obsahuje 17 povídek o celkovém rozsahu 306 000
tokenů), avšak, jak jiţ bylo řečeno, vnitřně soudrţný a tematicky ucelený, navíc pro budoucí
účely kdykoliv rozšiřitelný o další texty, později případně i o soubory textů jiného literárního
ţánru.

Problematiku změny genderu a tím tedy možného „přechodu“ do jiného přirozeného rodu a teoretického
ztotožnění se s ním necháváme stranou, z části také pro nedostatek dostupné literatury těchto autorů.
7 Texty, které porušují pravidla fantasy jako literárního žánru, nejsou součástí námi zvolené antologie.
8 Šrámek, Jiří: Morfologie fantastické povídky, s. 38.
9 Povídka Ondřeje Neffa spatřila světlo světa roku 1988 a Vilma Kadlečková pro sbírku upravila svůj text
z roku 1995.
10 Jedná se totiž vždy o autory české národnosti, zde píšící a publikující.
11 Hardt-Mautner, Gerlinde: ‘Only Connect.’ Critical Discourse Analysis and Corpus Linguistics, s. 23.
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3.1 Stručné anotace povídek
Vzhledem k tomu, ţe námi vybraný výzkumný materiál není běţně mezi známými díly,
pro přehlednost zde zařazujeme seznam postav a krátké shrnutí děje kaţdé povídky. Řazení
povídek zde ponecháváme totoţné s antologií.
3.1.1 Vladimír Šlechta: Válečná lest
Tento příběh se odehrává v blíţe neurčené fantastické realitě a jeho hlavní postavou je
Roger Schirega, voják v pevnosti.
Tabulka č. 1: Postavy povídky Válečná lest
Jméno postavy

Bliţší charakteristika

Roger Schnirega

hlavní postava, voják, vypravěč

Alarich Touraine

temný mág
elfí míšenka z Thompsonova komanda, přinesla

Arietta

varování o útoku

Belgamo

setník, zvaný Smrtka, jeden z vyšších velitelů

Feleara

elfka z Gordonovy druţiny

Gordon Fee
Jonni

známý a obávaný bojovník, jede pevnosti na
pomoc
hraničářský synek, utíká o ţivot před jezdcem

Karmín

voják pomáhající Rogerovi

Mundroch

voják pomáhající Rogerovi

Raymond de Couissy

obrněný jezdec, lidský velitel orčí armády

Ron Francis

velitel, kapitán

Torgo

voják, pomohl Jonnimu za bránu

Zyorgh Gronta

zwergský velitel, trpaslík

Arietta se narychlo vrací do pevnosti Rudenrog s varováním před orčí armádou.
Velitel vyhlásí poplach a muţi se rozestaví na hradbách, aby byli svědky Jonniho zoufalého
úprku před černým jezdcem. Mladík je zachráněn.. Objevivší se orčí armáda táboří okolo
pevnosti, zatímco obránci čekají na poslední uprchlíky z Chawyny. V tajemném muţi vojáci

rozpoznají Alaricha Touraineho, temného mága, který na pevnost zaútočí svými kouzly, maje
v patách tisíce organizovaných orků.
Po prvním boji zůstává leţet spousta obětí, mezi nimi i důstojníků, a Roger se stává
velitelem pevnosti. Dává stavět obrannou zeď za bránou a sám se vypraví jednat s orčími
mírovými posly, s nimiţ dohodne souboj mezi Gordonem a jeho starým rivalem,
Raymondem, nyní černým jezdcem. Jenţe Gordon nepřichází a tak se Roger uchýlí ke lsti –
zatímco bude sám bojovat s Raymondem, jeho vojáci se vyplíţí kanalizací a napadnou,
s trochou štěstí i zabijí, temného mága. Při setkání s Raymondem vyjde najevo Rogerova lest
a Raymond místo boje obrací orky proti nechráněné pevnosti – Roger ho proto zabíjí.
V závěru se s Rogerem setkáváme v hřejivém náručí Arietty, se kterou probírá
vyvrcholení jejich lsti a poslední okamţiky bitvy.
3.1.2 Jaroslav Mostecký: Jed bratra mého
Děj příběhu je situován do českých zemí v době 10. století, do vlády kníţete Václava,
který zde i vystupuje.
Tabulka č. 2: Postavy povídky Jed mého bratra
Jméno postavy

Bliţší charakteristika

Boleslav

hlavní postava, Václavův bratr, Bolek

černovlasá dívka

seveřanka, bojuje a zahyne při útoku

Doubravka

šestnáctiletá dcera čaromory

drak

obluda, stvůra, ďábel

Erik

Tunnův syn, zabit při nájezdu

Hněvsa

Boleslavův druţiník

kněz Menhart

kněz z druţiny kníţete, přišel do Čech z Řezna

Kníţe Václav

hlavní postava, vůdce druţiny, hlavní postava

Mstina

mnich obětovaný na přilákání stvůry

Podiven

společník kníţete

Styr

Boleslavův druţiník

Tunna

severský náčelník z napadené vesnice, vrah Ludmily

Zbyšek

vesnický syn, který si dělá zálusk na Doubravku

Kníţe Václav se svou druţinou napadá skrytou osadu pohanských seveřanů. Většinu
pobijí, válečník Tunna, vrah báby Ludmily, se kníţeti postaví a bojuje s ním – při tom spolu
rozmlouvají o společných rozepřích. Václavovi se zlomí meč, přesto nakonec vyhraje. Jeho
válečníci přivedou zpět seveřany uprchnuvší do Skrýše, kde se má ukrývat snad sám ďábel.
Ten ovšem není k nalezení a Menhart mučí Tunnu, aby z něj dostal více informací. Po
zjištění, ţe obluda ţere maso nevinných obětí, Václav Tunnu zabíjí.
Dále se setkáváme s Doubravkou, mladou dívkou plíţící se údolím před Zbyškem.
Připraví na něj lest s mrtvou zmijí, vleze do řeky a čeká, aţ Zbyšek provede svůj klasický
kousek, uloupení dívčích šatů. Jenţe místo ţertu je Zbyšek zastřelen šípem a Doubravka po
proudu prchá před třemi útočníky.
Třetí část nás zavede k rozhovoru Boleslava a jeho přátel, večeřících u ohně. Ti jsou
vyrušeni křikem dívky a jejích pronásledovatelů a Boleslav se jí vydává na pomoc.
Doubravka mezitím zneškodní jednoho z útočníků a utíká po opačném břehu řeky, na
konci sil vběhne téměř do náruče připravenému Boleslavovi. Ten ji spolu se svými společníky
zachrání. Od umírajících útočníků se dozvědí, ţe kníţe Václav přijel pátrat po Drahomířině
ničivé zbrani a rozhodnou se ji nalézt jako první. Doubravka zůstává se Styrem v tábořišti,
kde je navštíví ona tajemná nestvůra. Dívka uteče, ale příšera ji pronásleduje aţ do rána, kdy
se objeví Boleslav. Ten v noci s Hněvsou při pátrání po okolí narazil na krvácející oběť,
připravenou na nalákání stvůry. Tou obětí je kněz Mstina, který Hněvsovi prozradil totoţnost
příšery – je to drak. Boleslav odvádí kněze do bezpečí a Hněvsa pokračuje zachránit další
nevinné oběti přichystané pro draka. Mstina Boleslavovi unikne při pádu koně a sám se vydá
do Václavových rukou, rozhodnut poloţit svůj ţivot za usmrcení draka. Jenţe ten očividně
nemá zájem – a tak kníţe místo toho připraví léčku. Kdyţ Doubravka s Boleslavem vjedou do
vesnice, jsou přemoţeni, Boleslava zavřen do sklepa a Doubravku obětují draku.
Václav bratrovi přiznává, ţe církev mu za zabití stvůry slíbila svatořečení a ten mu na
oplátku, za smrt milované, přísahá pomstu.
3.1.3 Petra Neomillnerová: Noční lovy
Příběh Noční lovy se odehrává ve fantastickém světě Petry Neomillnerové, známém
z jiných jejích knih, v nichţ dále rozvádí příběhy divoké zaklínačky Loty.

Tabulka č. 3: Postavy povídky Noční lovy
Jméno postavy

Bliţší charakteristika
hlavní postava, třináctiletá schovanka školy,

Lota

nezvladatelná půlelfka

Arve

Lotin kamarád

Burga

vychovatelka

Ingolf

krutý vychovatel, půlelf

Kurt

krutý vychovatel, zneuţívá Torgeho

Ranko

vychovatel

Světla

vychovatelka, zabita démonem

Torge

Lotin kamarád, Kurtova oběť

Volmar
Zelda

vychovatel a Lotin opatrovník, drţí nad ní
ochrannou ruku
vychovatelka

Lotin přítel Torge byl opět krutě zmlácen vychovatelem Kurtem, jedním z učitelů
Školy pro zaklínače. Při příští potyčce to uţ Lota nevydrţí a Kurtovi se postaví. Za to jsou
ona, Arve i Torge uvězněni ve sklepě a následně přivedeni před radu vychovatelů. Lota se ale
nedá a stále obhajuje své skutky. Za trest musí v noci přebývat v pokoji u Volmara, který ji
má hlídat před neblahými vlivy (a jejich následky) obou Lotiných přátel a Kurtovo místo
učitele lektvarů nahradí Ingolf. Torge se začne Lotě vyhýbat, jsa zneuţíván Kurtem, ale ta se
rozhodne situaci vyřešit jednou pro vţdy. Společně s přáteli ukradne magickou knihu
invokací a připravuje rituál na povolání démona. Mezitím také s Torgem otěhotní.
Za úplňku vyvolá démona Merise, který usmrtí Kurta. Jenţe Lota se nemá jak dostat
do svého pokoje, a svůj čin zakamufluje nocí strávenou s Torgem a Arvem. Za trest je
uzamčena v pokoji a Meris vraţdí dál.
Lota je nakonec nucena se přiznat, ale na její stranu se postaví Volmar i Ingolf. Dívka
démona odvolá a za vraţdu Kurta musí do roka splatit cenu krve, a tak společně s Volmarem,
Ingolfem, Torgem a Arvem odchází ze Školy.
3.1.4 Jana Rečková: Záviství
Vyprávění Jany Rečkové se odehrává v současnosti, hlavní děj příběhu je však
situován do vísky nedotčené moderním časem.

Tabulka č.4 : Postavy povídky Záviství
Jméno postavy

Bliţší charakteristika
hlavní postava, lesní divoţenka, ţije mezi

Slza

lidmi

Číšnice

obsluha a majitelka v hospodě, kam Slza
přijde

Gerhart

Gert, Motorkář, kterému se Slza líbí

Jor

ostrach, hejkal, který Slze ukáţe vnitřní les

Orja

tajemná dívka ţijící ve vesnici

Potkáváme Slzu v okamţiku, kdy opouští svůj byt. Vydává se vlakem nazdařbůh, aţ
dorazí do jakési vesnice u lesa. U něj potká Jora, ostracha, který v ní rozpozná kouzelnou
bytost a provede ji skrytým, magickým, lesem. Dívka následně zamíří do místní hospody, kde
se seznámí se smutnou Orjou.
V hospodě se rozproudí ţivá zábava a dívka nakonec přespí v kamrlíku nad výčepem.
Poznává, ţe Orja není normální lidské děvče a rozhodne se zůstat, aby zjistila, jak to všechno
je. S pomocí Jora a Gerta zjišťuje, ţe Orja kaţdý podzim umírá a na zimu odchází do své
hrobky v lese.
Slza se nakonec rozhodne zůstat s Orjou do posledního okamţiku a společně s lidmi i
kouzelnými bytostmi zesnuloju přítelkyni vyprovází na poslední cestě. Po uzavření rakve se
rozhoduje zůstat v kouzelném lese, dokud se Orja na jaře neprobudí.
3.1.5 Miroslav Ţamboch: Vulhelf, muţ s cejchem
Vyprávění je situováno do blíţe neurčeného fantastického světa podobného Zemi,
přibliţně v době srovnatelné se středověkem – aţ na přítomnost kouzel, samozřejmě.

Tabulka č. 5: Postavy povídky Vulhelf, muţ s cejchem
Jméno postavy

Bliţší charakteristika

Vulhelf

hlavní postava, ocejchovaný vydědec, vrátil se

Heimdal

stavitel lodi a jeden z válečníků

Irbo

mladý učenec Olafa, šikovný a drzý

Olaf

kněz,

Knuthandson

s Vulhelfem na výpravu

Silveralla

Vulhelfova sestra, těhotná nevěsta

Starý kněz

kdysi ocejchoval Vulhelfa, nyní je bezmocný

mladý

uctívatel

kořenů,

vydá

se

Vulhelf je svými bývalými spolupracovníky vyloţen na břehu jen se svými věcmi.
Naštěstí jde o ostrov jeho dětství a za chvíli uţ přichází na oslavu svatby své mladší sestry.
Zapovídá se s knězem, který uctívá kořeny probuzených stromů – a ve vesnici se nedávno
jeden takový probudil. Do rozhovoru se přidá i starý kněz, který kdysi ocejchoval Vulhelfa.
Ten ho v pomstě za starou křivdu udeří. Nakonec se přivítá se sestrou a všichni oslavují.
Druhý den přijede do vesnice králův posel, aby zabavil další majetek a zemi udřeného
obyvatelstva; protoţe toto krácení postihne i Silverallu, vyhlásí Vulhelf bojovou výpravu za
kořistí.
Kormidelníkem plavidla, probuzeného létajícího stromu, se stane Olaf. Za tři týdny je
loď připravena a bojovníci se vydají na cestu.
Nejprve napadnou kupeckou karavanu a zneškodní jim obranné stromy, na samém
okraji atmosféry s nimi svedou krvavou bitku, ale nakonec, díky Vulhelfově moci, kdyţ si z
kůţe vyřízne cejch blokující jeho magické schopnosti, zničí velení a získají celou karavanu
stromů. Ty lze jako jedinou komoditu směnit za pozemky a Vulhelf tak získá dostatek území
pro celou vesnici. V závěru s Olafem, Heimdalem a Irbem prchají před pomstou okradeného
císaře a na nově postavené lodi se vydávají na další výpravu.
3.1.6 Vilma Kadlečková: Mé rty budou touţit po krvi
Tento příběh je zasazen do kouzelného světa s reáliemi jako ukradenými z mnoţství
jiných fantastických světů – existují zde upíři, kouzelníci, začarované lesy, korunní princové,
vládkyně smrti i dívka jménem Popelka.

Tabulka č. 6: Postavy povídky Mé rty budou touţit po krvi
Jméno postavy

hlavní postava, reprezentuje smrt, jedna

Ašterat

z posledních Taskerů
Slouţí princi Rassigartovi, Mennach jej chce

čaroděj

jako nástupce
sestra Ašterat, Tasker, nyní proměněná

Hildur

v upírku

Lavendel
Mennach
Rassigart
Sheena
Šilzád

Bliţší charakteristika

korunní

princ,

který

zahyne

Ašteratin

otec,

v boji

s Mennachem
král

Taskerů,

uvězněn

v hodinách, čeká na osvobození
mladší bratr Lavendela, zamiluje se do něj
Sheena
naivní sestra Ašterat, polovičný Tasker,
známá pod přezdívkou Popelka
matka dívek, Tasker, v příběhu umírá

Ašteratina sestra Hildur se promění v upíra a Ašterat, nyní ponechána s rodinným
prokletím v podobě boje s nočními můrami sama, si pod vlivem emocí začne psát deník – ten
my čteme. Další den se v lese objeví další z mnoţství odváţlivců, Lavender, rozhodnut
podstoupit Mennachovu výzvu a stát se Taskerem obdařeným nadlidskou mocí. Ačkoliv se
mladík Taskře líbí, i jemu musí nabídnout moţnost výzvu vyslyšet a napít se Nápoje. Jako
všichni před ním, i tento mladík zklame a zemře.
Ašterat nalezne Hildur v chýši uprostřed blat a za cenu zlámaných kostí ji uspí a zavře
do rakve. Ani s druhou sestrou se jí nevede nejlíp, pohádají se, kdyţ se Popelka, věčná
milovnice zvířat, snaţí přinést domů liščí mládě se vzteklinou. Ašterat v ţalu navštíví
nemocnou matku, která se i přes vědomí vlastní nesmrtelnosti stále snaţí zemřít. Kdyţ ani
tam nenajde útěchu, rozhodně se najít naivní a osamělé Sheeně prince. Okolo projíţdí
Rassigart a Ašterat jej naláká do svého domu, ovšem kdyţ zjistí jeho příbuzenský vztah
s Lavenderem, rozloučí se s ním, aniţ jej Popelka potká. Netrvá dlouho a Rassigart pošle
Ašterat pozvánku na ples. Ta pozvání přijímá a odjíţdí, předtím však stihne vytvořit kouzlo
pro Popelku, aby se na ples dostala téţ, avšak tajně – bez spojení s Ašterat. Mennach zatím na
Ašterat ţádá následníka v podobě manţela místo dalších obětí.

Ani jedno se nezdaří, jen Rassigart se podle plánu zamiluje do Popelky. Ašterat dál
hledá muţe dostatečně silného na zvládnutí taskerské moci, nakonec ale odhalí otcův klam a
noční můry ustanou, otec se stáhne do hodin. Sheena a Rassigart mají velkolepou svatbu a
Ašterat na Rassigartovo přání, poté, co dotyčný odmítne Výzvu, navţdy odjíţdí.
Po letech ji navštíví Sheena, nešťastná ze svého osudu neurozené dívky na královském
dvoře, a poprosí o jed pro krále. Ašterat jí ale podstrčí Nápoj a brzy přijíţdí proměněný
Rassigart, který zničením hodin získává korunu krále Taskerů stejně jako Ašteratino srdce.
3.1.7 Jiří Pavlovský: Eskorta
Hlavní hrdina Eskorty před revolucí pašuje z území našeho státu anděla-socialistu.
Tabulka č. 7: Postavy povídky Eskorta
Jméno postavy

Bliţší charakteristika

ďábel

pomůţe Karasovi dostal se včas do Prahy
Falael, anděl-socialista, emigroval z nebe v 50.

Fanda

letech, od té doby vězněn StB
hlavní postava, poručík, musí vyvézt z republiky

Karas

anděla

Karel Břehovský

při vyprávění protistátních vtipů přerušen členem
StB

Loučka

kapitán, pomáhá poručíku Karasovi

Pěnička

Karasův kolega

stráţce

vede Karase do Baráku

studentka

otevře Karasovi dveře do školy

šéf

nabídne Karasovi práci

vrchní

kasíruje hosta

Poručík Karas, člen StB, který ve volném čase děsí prostořeké návštěvníky
restauračních zařízení, dostane tajný úkol: propašovat anděla, kapitánem Loučkou familiárně
zvaného Fanda, na hranice, kde si jej převezmou vyslanci z Vatikánu. Karas jede v autě
s andělem, Loučka za ním. Během jízdy ho anděl přesvědčuje, ţe ještě mohou zlepšit svět,
kdyţ vtom na auto zaútočí krávy. Andělovi se podaří utéct a Karas s Loučkou ho
pronásledují. Loučka zemře po úderu klackem od mladého studenta, jednoho ze skupiny
pomáhající andělovi, Karas chlapce zpacifikuje a vydá se k silnici.

U silnice potká ďábla, který ho zkratkou skrze peklo do stane včas do Prahy poblíţ
školy, kam anděl se studenty míří. Karas však dorazí pozdě – anděl je jiţ vevnitř, připraven
ukázat se širokému publiku. Jenţe kdyţ začne řečnit o pravém komunismu a socialismu, dav
se obrátí proti němu.
Nakonec ho sami rádi vrátí Karasovi do auta. Při odjezdu ze školy na něj ovšem čeká
policejní eskadrona a Karase zastřelí. Ten v okamţicích před smrtí stihne uzavřít smlouvu
s andělem a nastupuje v nebi jako nový agent bezpečnosti.
3.1.8 Ivana Kuglerová: Klubko zmijí
Příběh se odehrává ve světě ne nepodobném Evropě ve středověku – oproti našemu
světu však tento obsahuje reálné vlkodlaky i draky.
Tabulka č. 8: Postavy povídky Klubko zmijí
Jméno postavy
Matouš Vlček z Kynšperka

Bliţší charakteristika
hlavní postava, inkvizitor a vlkodlak

Amelbert

mníšek, cestuje s Matoušem

Beneda ze Svojšína

pán tvrze

Bohuslav z Boru

plzeňský podkomoří, šlechtic přebývající na Svojšíně

Ctibor ze Svojšína

bratr pána tvrze, raněný nalezen Matoušem

Doubravka

Bylinkářka, napadena a zabita vlkodlakem

Helbriga z Boru

manţelka Bohuslava, matka jeho dětí (kromě Kláry)

Hufeland

vousatý léčitel cestující s mnichy
ztracená šestnáctiletá dcera Bohuslava z Boru, Ctiborova

Klára

snoubenka
lékař v klášteře, Klára jej slyšela s nevlastní matkou

Kylián

domlouvat svou vraţdu

Przedota
Racek z Prostiboř

převor v klášteře Panny Marie
opak kláštera, zabit před Matoušovým příjezdem

Matouš Vlček cestuje s mníškem Amelbertem a felčarem Hufelandem, kdyţ narazí na
těţce raněného Ctibora ze Svojšína. Odvezou muţe na Svojšín, kde se dozvědí o zmizení

šestnáctileté dcery zde se zdrţujícího podkomořího Bohuslava z Boru. Podezřelým je v okolí
se pohybující drak. Matouš kývne na pomoc při hledání, poté s Amelbertem odjíţdí do
Kladrub, Hufeland zůstává na tvrzi, kde ošetřuje Ctibora.
V Kladrubech se setkávají s převorem Przedotou, který jim sdělí, ţe opat Racek
předchozí den zemřel. Matouš zjistí, ţe šlo o vraţdu jedem a počne vyšetřovat. Doubravku,
babici sbírající pro opata byliny, zastihne uţ mrtvou, napadenou vlkodlakem, kterého (jsa jím
sám také) zabije a vyčerpán bojem je nalezen v Nových Kladrubech felčarem Hufelandem,
který přijel i se Ctiborem. Ten se Matoušovi přizná, ţe to on kdysi přivezl draka, tehdy jako
roztomilé a bezmocné mládě.
Přátelé najdou draka v jeskyni společně s Klárou, která k němu utekla před hrozbou
vraţdy, a přes Klářino odmítání jej usmrtí. Cestou zpět do kláštera jsou přepadeni najatými
mordýři, jejichţ útok zaplatí Hufeland ţivotem. Kilián Matoušovi okamţitě přizná svou
zodpovědnost za smrt Doubravky i pokus o usmrcení Kláry – důvodem mu byly děti Helbrigy
z Boru, které nosí jeho geny, geny vlkodlaka a nigromanta. Je odsouzen k smrti, Ctibor
s Klárou odjíţdějí a Matouš konfrontuje posledního viníka – opata Przedotu, který za ním
poslal ony mordýře. Neodsoudí ho však, pouze upozorní, ţe ho, budoucího opata, bude hlídat.
3.1.9 Jana Jůzlová: Obojek
Děj příběhu Obojek je umístěn do blíţe nespecifikovaného fantastického světa, ve
kterém jsou lidé s magickými schopnostmi perzekvováni a vyuţíváni jako otroci.
Tabulka č. 9: Postavy povídky Obojek
Jméno postavy
Elen
Anička

Bliţší charakteristika
hlavní postava, bývalá vědma a obojkářka, nyní
manţelka Yvana a matka jeho dětí
dcera Eleny, projevují se u ní věštecké schopnosti

Gadar

starší syn

Jáchym

prostřední dítě

Kestryn

bývalý

Elenin

přítel,

čaroděj,

nyní

otrok

s obojkem

Pan Dharm

starý kontrolor z protičarodějnického oddělení

Pan Selm

mladší kontrolor, vyšetřuje Eleninu rodinu

Yvan

pán statku, Elenin manţel, vzal ji pod ochranu

Yvan na statek přivede novou pomoc – otroka Kestryna, bývalého čaroděje s obojkem.
Jeho manţelka, léčená vědma, se s Kestrynem zná z minulosti, přesto ho na statku nechají.
Brzy se ale objeví Selm a Dharm, vyšetřovatelé z protičarodějnického úřadu, kteří kontrolují,
zda nedošlo k porušení zákonů. Do toho se u nejmladší Ani projeví věštecké schopnosti.
Útoky na rodinu i statek se stupňují, Selm nakonec Elen doporučuje, aby se odstěhovali, ale ta
mu nevěří – od Kiliána se dozvídá o jeho minulosti.
V noci někdo statek zapálí, jak předpovídala Ani, a Kestryn uhoří – objeví se Selm,
sundá mu obojek (čímţ ho teprve osvobodí od bolesti a vloţí do náruče smrti) a od Ani získá
popis pachatelů. Nakonec ještě varuje Elen před přijíţdějícími policisty a přizná, ţe jí pomáhá
proto, aby splatil činy své minulosti.
3.1.10 Pavel Renčín: Tanči mezi vločkami
Tento krátký příběh se odehrává ve světě podobném naší současnosti, světě před
koncem (který je v mnohých fantasy příbězích tak oblíbeným motivem), plném vzpomínek na
zmizelé, takovém, který se připravuje na nový začátek.

Tabulka č. 10: Postavy povídky Tanči mezi vločkami
Jméno postavy

Bliţší charakteristika
hlavní postava, elf Ochránce, tančí mezi

Cuivië

vločkami

Čimč

vrabec četař

Paní času
Podporučík Frrn
Richard Donnerweldt

má trojpodobu staré ţeny, matky a dítěte,
zavolala Cuiviëho na pomoc
vrabec
doktor, sběratel motýlů, zabit oţivenými
exponáty

Elf Cuivië se dlouhé časy toulá lesy a přes stále silněji se vnucující vědomí, ţe je
poslední, hledá své druhy. Slyší volání a přijde do zvláštního temného lesa. Tam se setká
s nemrtvými vílami, popisovanými jako oţivené motýlí exponáty doktora Richarda

Donnerweldta. Společně s letkou vrabců s nimi bojuje, tančí mezi hroty jejich špendlíků, aţ se
dostane ke královně a zalije ji svou krví, čímţ ji usmrtí.
Vílí rej ustane a zjeví se paní času, která celou historii pečlivě sledovala a vplétala do
šálu Mýtů. Vysvětlí Cuiviëovi, ţe ho povolala ona, aby nemrtvé víly neovládly svět, ačkoliv
za to musely zemřít. Cuivië se vydá do jí pleteného šálu Mýtů, aby se setkal s dalšími elfy.
3.1.11 Adam Anders: Malucha
Vyprávění o Maluše je zasazeno do doby středověku v Evropě, která se otřásá pod
nájezdy bojechtivých Avarů.
Tabulka č. 11: Postavy povídky Malucha
Jméno postavy
Malucha

Bliţší charakteristika
hlavní postava, vlastním jménem Přibyslava, má
mrtvé dvojče-rusalku

bába

porodní bába, usmrtila Přibyčest

Drslav

bratr Maluchy, zemře pod avarskou sekerou

Hrděbor

bratr Maluchy

Matka

Malušina matka, nerozloučila se s mrtvou dcerou

Odolen

bratr Maluchy

Otec

Malušin otec Svébor, spřátelí se s rusalkou

Rusalka

mrtvé Malušino dvojče, Přibyčest

Zaříkávačka

ţije v lese, Drslav se k ní vydá pro radu

Malucha je nejmladší dcera na statku. Narodila se do dvojčat, její sestru však porodní
bába, vidouc na čele znamení zla, uškrtila. Od té doby nemine rok, aby se Maluše nepřihodilo
něco zlého, vţdy jen tak tak vyvázne – nenarozené dvojče se totiţ proměnilo ve zlou rusalku.
A tak se Drslav vydá do lesa za zaříkávačkou, aby jim poradila, jak se rusalky zbavit.
U Maluchy se začnou projevovat věštecké schopnosti, a tak dívka ví, ţe se druhý den
musí i s otcem vydat za Drslavem, zabalená do ovčí kůţe, aby ji rusalka nepoznala.
Zaříkávačka poradí otci, jak získat rusalčinu důvěru, pojmenovat ji a najít zakopané
tělo, aby mohlo být řádně pohřbeno. Vtom ale na vesnici zaútočí Avaři a otec se musí vrátit
bránit pozemky. Drslav zahyne rukou Avara a u jeho těla se konečně

Malucha, vědoma si své budoucnosti vědmy, se smíří se svojí zlou částí svého já,
kterou ve skutečnosti Přibyčest je, a spojí se s ní v jedno tělo. Nyní uţ si můţe říkat svým
jménem, Přibyslava.
3.1.12 Martin D. Antonín: Těţký ţivot sférozpytce
Ronyxa je věštkyně ţijící ve fantastickém světě stvořeném jako parodie na nám známé
fikční příběhy – tuto motivaci lze pociťovat zejména v pojmenování některých postav.
Tabulka č. 12: Postavy povídky Těţký ţivot sférozpytce
Jméno postavy

Bliţší charakteristika

Ronyxa

hlavní postava, alchymistka a věštkyně

Aladiah

Tajnůstkář, nadpřirozená bytost,hlas sféry

Barbar Kounan

válečník, ţádá po Ronyxe drakuvzdorný štít

Baron Guzepe de Monták
Baron Štefáno de Kápule
Catechal
Král Helmut II.

Ronyxin zákazník, plánuje útok na barona
Štefáno
Ronyxin zákazník, plánuje útok na barona
Guzepe
Prorok, Poeta, hlas sféry, nadpřirozená bytost
vyţaduje Ronyxinu věštbu k odvrácení své
vraţdy

Laviah

Kazatelka, hlas sféry, nadpřirozená bytost

Perný Masoň

trpaslík, právní zástupce barbara Kounana

Sera
Tanat

Ronyxina sokyně, věštkyně krále Helmuta
II.
sluţebník

Ronyxy

jménem

Vincek,

momentálně posedlý démonem Tanatem

K Ronyxe, městské věštkyni, dorazí její konkurentka Sera s objednávkou na zjištění
identity královraha – dle Seřiných zjištění je nějak spojen právě s domem Ronyxy. Ta
s pomocí intrik páchaných na baronech Štefáno de Kápule a Guzepe de Monták stejně jako na
barbarovi Kounanovi získá prostředky na cestování sférami a s tím se pustí do zjišťování
informací o budoucím zločinu.
Přes všemoţné peripetie (baroni se pořád vracejí, barban Kounan falešnému štítu
nevěří a po neúspěšném útoku se vrátí s právníkem) se jí podaří s Tanatovou pomocí

vyváznout z nesnadné situace, zachránit si krk i postavení, a dokonce získat nějaké ty peníze
navíc.
3.1.13 Leonard Medek: Nefritová Necuke
Příběh Leonarda Medka se odehrává počátkem 20. století ve Francii, přímo v Paříţi.
Realita je to téměř totoţná s naší – aţ na existenci magické nefritové figurky a mrtvé
ovládajícího Číňana s kouzelnickými schopnostmi, který po ní pase.
Tabulka č. 13: Postavy povídky Nefritová Necuke
Jméno postavy

Bliţší charakteristika
hlavní postava, zloděj, ukradl japonské sošky

Franta

dříve neţ Čchö

„tatík“ Leuillet

kormidelník lodě unesené Čchem

André Pánvička

Louskáčkův rváč

Čchö Xmung-Hü

kouzelník, touţí po ukradených soškách

Detektiv Lenoir

vyšetřuje Moutonovu vraţdu

Detektiv Rambeau

sleduje Franka, Tima a Monique k lodi

Doktor Lecock

policejní patolog, spolupracuje s inspektorem
Dejardinem

Henri Mouton

zloděj, zabit Čchem

Inspektor Dejardin

vyšetřuje tento případ

Jean Vatin

Léonův komplic

Komisař

Dejardinův nadřízený, konzultuje s ním průběh
případu

Léon Raynard

pašerák, je mu svěřem lup k převozu

Louis Jarre

Léonův komplic

Louskáček Michellet

Léonův poskok

Marc Briscetti

Léonův komplic

Monique

Frantova přítelkyně

Poprskaný Jacq

Louskáčkův rváč

Vévoda Tim

Angličan, Frantův komplic

Paříţí se potuluje několik lupičských band, touţících získat vzácné japonské figurky.
První z nich vede Vévoda Tim, který se se svým komplicem Frantou a jeho přítelkyní
Monique snaţí figurky dostat z města. Další je vedena korejským kouzelníkem Čchem

Xmung-Hüem, jenţ si na pomoc zve mrtvé a nebrání se v cestě za svým cílem vraţdit i malé
děti. Celý případ sledují detektivové Dejardin a Lenoir.
K potyčce mezi Frantou a pašeráky, kteří měli sošky bezpečně vyvézt, dojde ve vile
pašeráka Léona – do boje v poslední chvíli zasáhnou policejní důstojníci a zpacifikují
zbývající muţe. Zatímco Dejardin volá posily, vtrhne do vily Čchö se sluhy a otočí situaci,
pátraje po vzácné sošce z lupu. Nefritové sošky se zmocní a společně s bezduchou Monique
prchá, sledován Frantou. Ten na poslední chvíli ničí nefritovou sošku Necuke, slouţící
k ovládání mrtvých. Tím zachraňuje ţivot detektivům Dejardinovi a Lenoirovi, pro všechny
ostatní uţ je pozdě. Čchö i přesto uniká a tak se Franta vydává na cestu za záchranou své
přítelkyně Monique.
3.1.14 Františka Vrbenská: Trůn z říční mlhy
Příběh šamanky Ţabky je zasazen do horkého světa obývaného kmeny a tlupami stejně
jako kouzelnými bytostmi a bohy.
Tabulka č. 14: Postavy povídky Trůn z říční mlhy
Jméno postavy

Bliţší charakteristika

Rongin

hlavní postava, Ţabka, šamanka

Antilopí lebka

rádkyně Thyvú

Had

poradí Rongin, jak se dostat dál

Medvěd

bojovník doprovázející Rongin
vládce nebes, prohrává s Thyvú vládu nad

Onsoll

zemí

Praotec rodu

duch radící Rongin

Thyvú

Paní sucha, obehrává Onsolla

Vlk

bojovník doprovázející Rongin

Vydra

bojovník do provázející Rongin

Vládce nebes postupně se sestřenkou Thyvú prohrává veškerou vodu na zemi, proto se
šamanka Rongin, zvaná Ţabka, vydáv společně s třemi duchy zvířat v podobách lidských
bojovníků do boţského paláce, aby zachránila svůj kmen. Cestou vysychá veškerá voda,
znavení poutníci před branou musejí svést poslední zápas s obránci Vládce nebes.

Rongin se k Onsollovi nakonec probojuje a přinutí ho vrátit zemi aspoň déšť. Po
úspěšné pouti se Rongin musí rozloučit s duchy zvířat, jeţ ji doprovázeli, a doţívá svůj
dlouhý ţivot obdařena jejich moudrostí, silou a umem, aby se s nimi na konci své ţivotní
pouti opět setkala.
3.1.15 Štěpán Kopřiva: Idol
Toto neveselé vyprávění bylo situováno do fantastického světa plného špíny a
nespravedlností, v němţ opuštěné sirotky v jejich těţkém ţivotě v sirotčinci uklidňuje snad
jen to, ţe ţivot horší neţ oni mají dělníci ve Ţlutých dolech.

Tabulka č. 15: Postavy povídky Idol
Jméno postavy

Bliţší charakteristika

Hovnař

hlavní postava, týraný chovanec, uteče za otcem

Dveřník

pustí Chretaje s Hovnařem do budovy

Chretaj

kuchař v azylovém domě, pomůţe Hovnaři ven

Kápě

zaměstnanci nápravného azylu

Kouzelník

Hovnařův domnělý otec, Wolrich

Kuguár

osmiletý chovanec, kápo východního křídla,
okrade Hovnaře

Pung

čtyřletý chovanec

Ryzden

chovanec, okradený Hovnařem

Shytet

dětský prostitut, ukrývá Hovnaře

Hovnař, Kuguár, Pung a další děti mají v Nápravném azylu Milosrdné kápě těţký
ţivot. Hovnař dlouho plánuje útěk, a ačkoliv mu Kuguár zcizí pečlivě schraňované peníze,
nakonec s pomocí Chretaje uprchne v sudu s odpadky. Kdyţ se dostane k otci, nalezne jej
v sevření dvou svalovců, přičemţ třetí mu za účelem vymáhání dluhu láme prsty.
Hovnařův otec se k němu ale nehlásí, Hovnař ho tedy po dlouhé hádce nechá v rukou
hrdlořezů a sám uteče. Chvíli ţije schovaný v uličce za nevěstincem, kdo ho otec nakonec
najde a vezme k sobě. Okamţitě jej tam sice odhalí Kápě, ale kouzelník sepíše prohlášení
stvrzující, ţe je jeho otcem. Následně se vypraví sehnat peníze, které dluţí vymahačům, a

nechá chlapce samotného doma. Ten najde mapu Ţlutých dolů s vyznačenou trasou loupeţe a
zděšen moţností další ztráty, rychle se vydá za otcem, uchránit ho před chycením a vězením.
Při vstupu do dolů ho odchytí místní dělníci a Hovnař zjistí, ţe byl otcem, který se
v tomto okamţiku poprvé a naposledy přizná, ţe je chlapec jeho synem, prodán na práci.
3.1.16 Juraj Červenák: Kámen a krev
Příběh Kámen a krev je zasazen do období po rozkolu Římské říše, na území
Východní Římské říše, která je ohroţována vpády a podrazy barbarů ze severu.
Tabulka č. 16: Postavy povídky Kámen a krev
Jméno postavy

Bliţší charakteristika

Slavoboj

hlavní postava, velitel pluku

Anthemius

překupník se starým zboţím, vyslal zloděje,
člen spiknutí

Basileios II.

císař Východního Říma

Bogoţiv

člen gardy, čaroděj

Brynolf Kyttylson

Nor, člen pluku

Gunwald

velitel loupeţivých Varjagů

Hostinský

prozradí pluk nepřátelům

Isidor

správce přístavu, člen spiknutí

Kratios

velitel Partikneiovy stráţe

Leif Haraldsson

akolytus, velitel varjaţské gardy

Logothétes Partikneius

vyšle Slavoboje po stopách vrahů

Lykandres

hlava cechu, část spiknutí

Sartaj

člen pluku, zabit jako první

Swen Gunnarsson
Ţelislava

opilec v hospodě, vyzdvihuje činy Slavoboje
a Brynolfa
bulharská sluţebná, přeţila vraţedné řádění

Slavoboj je se svou jednotkou vyslán po stopách Varjagů, kteří krvavě vyvraţdili
významnou rodinu v Konstantinopoli. Při střetu s ni se jeho jednotce podaří zabít velitele –
Varjaga Gunwalda, starého Slavobojova známého, který se před smrtí dušuje, ţe s vraţdami
nemají nic společného, naopak se rodinu snaţil uchránit před jakýmsi stínem.

Slavoboj a Brynolf tedy pátrají na vlastní pěst, nejprve obhlédnou místo činu, kde se
setkají se třemi zloději, poslanými překupníkem Anthemiem. Ten ovšem o vraţedné soše,
kterou Slavoboj s Brynolfem nalezli, nic netuší, místo toho si na jejich drzot stěţuje
Partikneiovi. Oba muţi jsou tedy předvoláni a je jim ostře doporučeno, aby se o případ
nezajímali – bulharská sluţebná, svědkyně prvního útoku, si s nimi zatím domluví půlnoční
sraz ve starém paláci. Kdyţ muţi dorazí, objeví, ţe čarodějkou je ona Bulharka, která na ně
poštve probuzenou sochu archanděla Michaela. Muţi sochu i čarodějnici přemůţou a
s podezřením na Partikneiovu zradu nechají dívku vyslýchat čarodějem z gardy. Ta vyzradí
spiknutí proti králi a je zabita.
Zbylí členové spiknutí jsou odhaleni a muţi na závěr vesele zapíjejí své vítězství
v místní krčmě.
3.1.17 Ondřej Neff: Poselství pro Agla Mathona
Toto vyprávění je jako jediné z vybrané sbírky zasazeno do postapokalyptické
budoucnosti Země – do doby po pádu civilizace a vybudování společnosti nové – byť
v mnohém značně tmářské a zpátečnické, která nezná ţádné moderní objevy, od atomů aţ po
kulatost planety.
Tabulka č. 17: Postavy povídky Poselství pro Agla Mathona
Jméno postavy
Vadimír Hamyš

Bliţší charakteristika
hlavní postava, vědec, ze kterého se stává
heretik

Docent Effenberger

vedoucí oddělení pro oţivování

Doktor Havel

pracovník oddělení pro oţivování

Doktor Pazdera

pracovník oddělení pro oţivování

Hans

agent Akademie, vyprovází Hamyše

Kropáček

astrolog z ústavu, udán Hamyšem

Profesor Krejčí

nadřízený, vysílá Hamyše odhalovat zrádce

Sonnemann

kapitán lodi

Viktor
Zúbek

pohůnek z oddělení na oţivování, doprování
Hamyše na loď
udán Hamyšem za zakázanou knihu

Doktor Hamyš, člen Akademie, celý ţivot zasvětil zkoumání magie – dokonce neváhal
udávat kolegy sešlé na scestí, s vědomím, ţe čím dřív jsou odhaleni, tím bezbolestnější smrt je
čeká. Po povýšení do oddělení výroby magických zrcadel ovšem náhodou vynalezne
mikroskop a začne pochybovat, ze začátku o démonech, později o veškerém učení.
Mikroskop je mu odcizen a Hamyš, ačkoliv netuší, co si o tom myslet, převelen do oddělení
pro oţivování. Tam však odmítne odhalit další zrádce a raději se jim přizná. Je nafingována
jeho smrt a Hamyš se sluhou Viktorem utíká, aby se dostal z dosahu Akademie a
znovuobjevil kulatost země.
Vyráţí tedy na dlouhou plavbu, na jejímţ konci místo Ameriky opravdu nalézá zeď,
sféry a démony – a svoji smrt.

3.2 První porovnání textů
Jiţ v tomto okamţiku můţeme provést první srovnání. Texty můţeme rozdělit podle
přirozeného rodu autora – 11 muţských autorských textů, 6 ţenských. Z tohoto poměru plyne,
ţe fantasy ţánr je stále (nebo minimálně do roku 2010 byl) dominantou muţů.
Ukazuje se, ţe muţští autoři preferují protagonistu stejného pohlaví (9 povídek) proti
opačnému (2 povídky), stejně tak ţenské autorky častěji sahají po ţenách-protagonistkách (5
povídek proti 1 s muţem-protagonistou), viz tabulka č. 18.
Tabulka č. 18: Rozdělení povídek podle genderu
Protagonista Autor textu
povídky

Muţ

Ţena

Muţ

Vladimír Šlechta: Válečná lest
Jaroslav Mostecký: Jed bratra mého
Miroslav Ţamboch: Vulhelf, muţ s cejchem
Jiří Pavlovský: Eskorta
Pavel Renčín: Tanči mezi vločkami
Leonard Medek: Nefritová Necuke
Štěpán Kopřiva: Idol
Juraj Červenák: Kámen a krev
Ondřej Neff: Poselství pro Agla Mathona

Petra Neomillnerová: Noční lovy
Jana Rečková: Záviství
Vilma Kadlečková: Mé rty budou
touţit po krvi
Jana Jůzlová: Obojek
Františka Vrbenská: Trůn z říční
mlhy

Ţena

Adam Anders: Malucha
Martin D. Antonín: Těţký ţivot sférozpytce

Ivana Kuglerová: Klubko zmijí

Oproti tomu, podíváme-li se (tabulka č. 19) na rozloţení všech aktivních postav příběhů
(tedy ne jen protagonistů, ale všech, kdo způsobem alespoň větším neţ malým přispěli
k pohybu děje), zjistíme, ţe oba typy autorů ve svých dílech volí postavy spíše muţské neţ
ţenské.
To samozřejmě můţe být částečně dáno povahou fantastické literatury (od níţ čtenář a
priori očekává boj, ţivotní nesnáze a dobrodruţství, tedy aspekty přisuzované spíše muţům
spíše neţ aspekty typicky ţenské, jako je hledání opravdové lásky nebo sebe sama), přesto je
zajímavé, ţe v 17 povídkách se vyskytuje 134 muţských postav, ale jen 36 postav ţenských.
Více ţen můţeme najít u ţenských autorek textu, výjimku dále tvoří dva texty muţských
autorů, jejichţ protagonisty je ţena.
Tabulka č. 19 Počet postav v jednotlivých textech
Autor

Postavy ţenské

Postavy muţské

Celkem

Protagonista

Jůzlová

2

6

8

ţena

Kadlečková

4

4

8

ţena

Kuglerová

3

9

12

muţ

Neomillnerová

4

6

10

ţena

Rečková

3

2

5

ţena

Vrbenská

3

6

9

ţena

Anders

5

4

9

ţena

Antonín

3

8

11

ţena

Červenák

1

14

15

muţ

Kopřiva

0

9

9

muţ

Medek

1

17

18

muţ

Mostecký

2

10

12

muţ

Neff

0

10

10

muţ

Pavlovský

1

9

10

muţ

Renčín

1

4

5

muţ

Šlechta

2

11

13

muţ

Ţamboch

1

5

6

muţ

Celkem

36

134

10

7 ku 10

Podle dějového zařazení příběhu si můţeme texty rozdělit na takové, které se odehrávají
v naší minulosti (odhlédneme-li od existence kouzel a kouzelných bytostí), přítomnosti (tedy
v moderní době) a v budoucnosti; poslední skupinou pak budou texty odehrávající se v blíţe

nespecifikované realitě s vlastními pravidly, která čerpá z různých období našeho světa takové
prvky, které jí vyhovují.
Tabulka č. 20: Porovnání textů z hlediska umístění děje
Zvolený svět

Minulost

Autor

Autorka

Protagonista

Protagonistka

Protagonista

Mostecký,

Anders

Kuglerová

Protagonistka

Červeňák
Moderní doba

Rečková

Pavlovský,
Medek

Budoucnost

Neff

Fiktivní svět

Šlechta,

Antonín

Neomillnerová,

Ţamboch,

Kadlečková, Jůzlová,

Renčín,

Vrbenská

Kopřiva,

Z tabulky č. 20 vyplývá, ţe zatímco muţští autoři prozkoumávají i neobvyklá zasazení
textu do reality a častěji experimentují (vyjma povídky Poselství pro Agla Methona, Neffovo
stálé zaujetí budoucnem a technologií, případně jako zde její absencí, propojuje většinu jeho
děl), ţeny zůstávají věrné klasickému fantastickému fikčnímu světu, tedy fiktivní realitě se
známými prvky.
Dalším zajímavým (protoţe vlivným) aspektem je zvolená forma textu. V tabulce číslo
21 vidíme, ţe ţeny preferují ich-formu, muţi er-formu.

Tabulka č. 21: Forma jednotlivých textů
Autor

forma textu

Jůzlová

ich-forma

Kadlečková

ich-forma

Kuglerová

ich-forma

Neomillnerová

ich-forma

Rečková

ich-forma

Vrbenská

er-forma

Anders

er-forma

Antonín

er-forma

Červenák

er-forma

Kopřiva

er-forma

Medek

er-forma

Mostecký

er-forma

Neff

er-forma

Pavlovský

ich-forma

Renčín

er-forma

Šlechta

ich-forma

Ţamboch

ich-forma

4 Metoda
Pro daný účel jsme zvolili metodu CA v rámci CBDA. Poznamenejme však, ţe CA
musí podle nás12 vţdy být doplněna kvalitativním zhodnocením, interpretací výsledků, coţ
hodláme uplatnit i v této práci. Korpusovou analýzu vyuţíváme z důvodu kvantifikovatelnosti
výrazů, kterou nám umoţňuje, dekontextualizaci zkoumaných slovních spojení (a jejich
zpětného srovnávání s dalším výskytem téţe postavy, kteráţto práce by ručně byla velmi
namáhavá, sloţitá a pravděpodobně i chybovější) a kvůli automatickému značkování, které
nám umoţní porovnávat mezi sebou realizace a projevy daných postav v rámci stejných i
různých větných členů, dokonce právě s ohledem na ně. Jinak řečeno, CL v CDA jinými slovy
slouží k automatickému odhalování pravidelných (lexikálně-gramatických) schémat v rámci
daného diskurzu za současného rozbití přirozené textové linearity (kontextu). 13

12
13

Společně s námi zastává tento názor např. Miroslav Kubát ve své práci Kvantitativní analýza žánrů.
Hořejší, Michal: Zapojení korpusových metod do kritické analýzy diskurzu, s. 3.

CA nám pomůţe obsáhnout a detailně porovnat a zhodnotit větší mnoţství textů, neţ je
moţné samotnou ruční excerpcí či lineární četbou s následnou interpretací. Věříme, ţe tento
prvotní pokus můţe ukázat směr dalším (širším) analýzám textů, zejména při obsahovém
zpracování většího mnoţství zdrojů.
Vzhledem k tématu práce, jímţ je charakteristika postav, se budeme zaměřovat na věty,
v nichţ se realizuje alespoň jedna postava příběhu v libovolné sémantické roli, se zvláštním
zřetelem na postavu protagonisty (věty bez postav angaţovaných v jakékoliv roli větného
členu, např. popisující krajinu či prostředí14 budou tedy z naší analýzy vynechány; těch je
ovšem, díky krátkému rozsahu jednotlivých povídek, velmi pomálu).
Tohoto bude dosaţeno následovně: text v elektronické podobě (v dnešní elektronické
době u většiny děl snadno získatelný jako e-kniha), převedený do Unicode formátu bude
pomocí automatického programu převeden do vertikály, lemmatizován a syntakticky i
morfologicky označkován.
Zvaţovali jsme také ruční značkování, které by slouţilo k detekci výskytu všech postav
v libovolné slovní realizaci – automaticky mohou totiţ být označena samozřejmě propria (k
tomu byl předem vyhotoven seznam jmen postav pro kaţdou povídku), avšak výrazy se
stejnou referencí (můţe jít o substantiva, adjektiva, pronomina) vyţadují ruční hledání
náročné na čas i pozornost.
Důvody, které nás vedly k opuštění této metody, jsou následující: nutnost časově
náročného ručního vyhledávání a značkování, fakt, ţe velká část ručního značkování se
sestává z hledání konkrétních výrazů, tedy postupu podobnému hledání v korpusu, nakonec i
opakovatelnost a rozšiřitelnost výzkumné otázky – té bude dosaţeno mnohem snáze za
předpokladu, ţe studie nebude vyţadovat ruční značkování.
Nakonec jsme se rozhodli označkovaný text poskytnout pracovníkům ČNK, kteří jej pro
naše výzkumné účely vloţili do programu, který nám umoţní hledání podle stanovených
atributů a jim přiřazených hodnot.
S označkovaným souborem textů můţeme přistoupit k vlastnímu experimentu.
Zaměříme se zejména na ty části textu, v nichţ figurují postavy příběhu, s čímţ nám pomůţe

Např. „Smrt tu byla všudypřítomná, v tisíceré podobě.“ Neff, Ondřej: Poselství pro Agla Mathona, str. 648.
Tedy alespoň v tomto konkrétním případě, kdy není onou smrtí personifikovaná představa postavou.
14

výše zmíněné automatické značkování. Ačkoliv budeme v první řadě excerpovat lemmata,
přihlédneme také k rozdělení a četnosti slovních tvarů, jimiţ je výraz realizován.

4.1 Slovní bohatství a jiné vlastnosti textů
Korpus dat bude rozdělen do samostatně zkoumaných subkorpusů, podle přirozeného
rodu autora. Vzhledem k malému rozsahu korpusu, který nám v případě rozdílných genderů
autora a protagonisty poskytuje pouze tři texty (viz tabulka č. 18), nebudeme při vyčleňování
subkorpusů přihlíţet k rodu postavy. Skupiny tedy budou a) CMA – corpus male author, také
jednoduše „muţi“ a b) CFA – corpus female author, tedy „ţeny“.
Na těchto skupinách budeme sledovat následující hodnoty: entropie textu, TTR (type
token ratio), MATTR (moving average type-token ratio), MWTTRD (moving window typetoken ratio distribution), MFW (most frequent words), ATL (average token length). Dále
prozkoumáme, do jakých kolokací a sémantických preferencí se námi pozorované výrazy
nejčastěji dostávají, stejně jako relativní četnost a frekvenci jejich výskytu. V rámci postav (s
ohledem na způsob realizace v textu) porovnáme jejich uplatnění a způsob realizace ve větě
na pozici subjektu, či objektu, jejich nejčastější atributy i predikáty. Excerpované výrazy
budou v mnoţství prvních padesáti (výjimečně třiceti) vloţeny do přehledných tabulek a
porovnávány mezi sebou.
4.1.1 Typy, tokeny a hapaxy
Nejprve se podíváme na základní vlastnosti textů zvlášť a stanovených subkorpusů.
Budou nás zajímat tyto hodnoty: počet tokenů, průměrný počet typů, a průměrný počet hapax
legomena.
Pod pojmem token se v korpusové lingvistice rozumí jakákoliv realizace libovolného
textového slova. Podle grafu č. 1: Počet tokenů v textech, vidíme, ţe texty muţských autorů
(aţ na rozsahově výrazně nejkratší povídku Pavla Renčína) mají vyšší počet tokenů neţ texty
ţen. I graf č. 2 dokazuje, ţe texty v CMA disponují větším počtem tokenů neţ texty CFA,
ovšem rozdíl není, oproti prvnímu grafu, příliš výrazný. Tento jev můţe být samozřejmě
způsoben délkou textů – ověření této moţnosti získáme později změřením TTR.

OBRÁZEK 1: GRAF Č. 1

OBRÁZEK 2: GRAF Č. 2

Další zkoumanou jednotkou bude počet typů. Typ znamená v podstatě lemma, v
libovolné realizaci. Máme-li tedy větu „Babička přinesla babičce babičku.“ nalezneme v ní
čtyři tokeny (jednotlivá slova), ale jen dva typy – „babička“ a „nést“. V tabulce číslo 22
nalezneme průměrný počet typů, jak jej vypočítala aplikace MaWaTaTaRaD, pomocí
pohyblivého okna se šířkou sta tokenů jsme tedy minimalizovali vliv délky samotného textu.
Tak například text Pavla Renčína, který je co do počtu tokenů velmi krátký, dosahuje v rámci
průměrného počtu typů vysokých hodnot. Vidíme ale, ţe i text Ondřeje Neffa, podle počtu
tokenů jeden z nejdelších, je v rámci průměrného počtu typů srovnatelný s Renčínovým. Dále

uvádíme i příslušné grafy, tedy graf č. 3 a 4. Z nich lze vyčíst, ţe zatímco rozdílnost v počtu
tokenů se pohybovala v rámci setin, v počtech typů uţ jsou diference větší.
Tabulka č. 22: Průměrný počet typů v textech
Autor

Průměrný počet typů

Jůzlová

80,74756519

Kadlečková

83,98651937

Kuglerová

85,5899654

Neomillnerová

81,18363239

Rečková

82,97319639

Vrbenská

87,48963388

Anders

81,74162177

Antonín

86,51522692

Červenák

87,78268221

Kopřiva

82,67395483

Medek

86,95796383

Mostecký

83,9662487

Neff

86,21101309

Pavlovský

80,32045706

Renčín

86,64885792

Šlechta

84,20123071

Ţamboch

83,50748099

Celkem

Průměrný počet typů

Ţeny

83,6617521

Muţi

84,59333982

OBRÁZEK 3: GRAF Č. 3

OBRÁZEK 4: GRAF Č. 4

V ţenských textech můţeme opět pozorovat vyšší vyváţenost, texty muţských autorů
jsou rozkolísanější. Z grafu č. 4 vyplývá, ţe muţi mají větší počet typů neţ ţeny. Dalo by se
tedy usuzovat, ţe jejich texty jsou lexikálně bohatší a rozrůzněnější neţ texty ţen.
Posledním aspektem je průměrný počet hapax legomena. Hapax legomena je takový
výraz, který se v textu objeví právě jednou. I tento údaj jsme získali pomocí výše zmíněné
aplikace. Jak bylo lze očekávat, i v průměrném počtu hapaxů se situace opakuje – texty
ţenských autorek si udrţí stejný vývoj, muţské texty jsou rozkolísanější, nejmenší počet

můţeme nalézt u Jiřího Pavlovského 15, největšího počtu hapax legomena dosahuje Františka
Vrbenská, ačkoliv její počet tokenů je velmi nízký.

OBRÁZEK 5: GRAF Č. 5

OBRÁZEK 6: GRAF Č. 6

4.1.2 Entropie
Entropie značí stupeň diverzifikovanosti, tedy rozrůznění jednotek v textu. Čím je
entropie vyšší, tím vyrovnanější je poměr daných jednotek, nízká entropie značí text, v němţ
Přičemţ stojí za úvahu, zda to není způsobeno dějovým umístěním textu – tedy obdobím socialismu v České
republice, které je stále pověstné svou snahou vše konkrétně a nevratně pojmenovat a tím začlenit do
společnosti. Konečně i anděla Fandu je snaha v této povídce zaškatulkovat podle předepsaných norem a pravidel,
a kdyţ se toto nepodaří, je nutné jej odstranit.
15

má menší mnoţství jednotek větší frekvenci. Tento údaj (jakoţ i mnohé jiné) získáme pomocí
volně dostupné aplikace MaWaTaTaRaD 16.

OBRÁZEK 7: GRAF Č. 7

Dalo by se očekávat, ţe čím delší text bude, tím spíše bude entropie stoupat – počet
výrazů pouţitelných v rámci jednoho tématu je omezený. Kdyţ ale srovnáme krátkou povídku
Pavla Renčína a relativně dlouhé texty Jany Jůzlové, Leonarda Medka a Ondřeje Neffa,
vidíme, ţe nejniţší entropii má delší text J. Jůzlové, zatímco entropie zbylých tří je
srovnatelná.
Na grafu č. 8 si můţeme povšimnout, ţe entropie je u obou typů autorů v podstatě
stejná, bez ohledu na jejich pohlaví – v rámci CFA (ţenských textů) můţeme poukázat na
větší vyváţenost, muţské texty mají větší rozptyl. Vše se nicméně odehrává v rozdílu setin,
maximálně desetin bodu. Zhodnotíme-li průměrnou entropii všech textů v rámci našich dvou
subkorpusů, zjistíme, ţe muţi mají entropii o téměř nepatrný kousek (jedná se o 3 setiny
bodu) vyšší. Můţeme tedy říci, ţe entropie muţských a ţenských textů se (v rámci
fantastických povídek) příliš neliší.
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OBRÁZEK 8: GRAF Č. 8

4.1.3 MATTR
Bohatství slovníku autora či ţánru je jedna z nejzkoumanějších a nejstarších oblastí
nejen kvantitativní lingvistiky, ale lingvistiky obecně. Jednou z nejčastějších metod tohoto
bohatství je měří, je TTR – type token ratio. Tato veličina je však závislá na délce textu, proto
pro náš výzkum vyuţijeme metody MATTR.
Hodnota byla vypracována pro zkoumání TTR v textech různých délek tak, aby tato
délka co nejméně ovlivnila získané výsledky. Dosahuje se toho pomocí oken (lag size)
libovolně zvolitelné velikosti, v rámci nichţ se vybraná část textu hodnotí. Okno se dále
posouvá znovu a znovu, aby nahradilo různý rozsah textu. My jsme vyuţili standardní
velikost okna, tedy 100 tokenů. K získání těchto hodnot bylo opět vyuţito aplikace
MaWaTaTaRaD.

OBRÁZEK 9: GRAF Č. 9

Podle přiloţeného grafu č. 9 můţeme říci, ţe ţeny mají niţší MATTR i kratší texty,
bohatství slovníku má obecně tendenci s délkou textu stoupat, nalezneme však i výjimky –
například velmi krátké, ovšem výrazově bohaté texty Pavla Renčína a Františky Vrbenské.
Povšimneme-li si na grafu rozloţení textů CFA vůči CMA, uvidíme, ţe ţeny mají obecně
méně variabilní slovník – jak nám uţ dokázaly výpočty počtu tokenů, typů a entropie.
4.1.4 MWTTRD
Tato zkoumaná hodnota nám přiblíţí vzájemnou distribuci typů a tokenů v textech.
Vychází z výpočtu MATTR (a je získán pomocí totoţné aplikace), na rozdíl od něj však
vypočítá poměrné zastoupení jednotlivých výskytů typů, zatímco MATTR hodnoty
zprůměruje.

OBRÁZEK 10: GRAF Č. 10

Z grafu č. 10 můţeme vyčíst, ţe výskyt typů je v obou subkorpusech podobný, malé,
avšak viditelné rozdíly nám říkají, ţe ţeny vyčerpají a tedy opakují svou (zvolenou pro daný
typ textu, nikoliv absolutní) slovní zásobu dříve, neţ muţi, v jejichţ případě ke gradaci
dochází později.
4.1.5 MFW
Ke zjištění nejčastěji uţívaných slov vyuţijeme internetovou aplikaci Text Analyzer
v rámci Online Utility17, volně dostupnou na stránce www.online-utility.org.
Pomocí tohoto programu jsme zjistili, ţe v subkorpusu CMA mezi prvních
nejčastějších deset slov patří: se, a, na, to, v, jsem, do, je, že. Na desátých aţ dvacátých
pozicích nacházíme zájmena muţského rodu – ho, mu, jeho. Teprve na 37. pozici nacházíme
ji, na 39. a 41. mi a mě.
V rámci subkorpusu CFA je pak na prvních deseti pozicích: se, a, na, jsem, to, v, si,
že, je, s. Na pozicích 15. a 16. je mě a mi, dále ho (20.), mu (25.), jeho (37.) a aţ na 38. pozici
ji.
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Lze tedy říci, ţe oba typy autorů preferují muţské postavy před ţenskými (jak jsme jiţ
viděli výše), ţenské autorky pak častěji sahají po osobním zájmenu já, jakoţ i slovese být
v první osobě singuláru.
4.1.6 ATL
ATL (average token length) slouţí k určení průměrné délky tokenu. Tento údaj
získáme z počtu tokenů v jednotlivých textech a samotné délky textů.

OBRÁZEK 11: GRAF Č. 11

Z přiloţeného grafu lze vyčíst, ţe bez ohledu na různou velikost subkorpusů (CMA
obsahuje větší počet dat, protoţe v samotné sbírce povídek bylo muţských autorů více neţ
ţenských) je průměrná délka slova v obou typech textů podobná, celkově však muţští autoři
fantastiky více tíhnou k uţívání delších slov.

4.2 Korpus
Pro výzkum a samotné vyhledávání dat je vyuţito korpusové rozhraní KonText.
poskytnuté ČNK18, v jehoţ rámci budeme vyhledávat a porovnávat označkované výrazy.
Zkoumat budeme následující oblasti:
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4.2.1 Substantiva
Prvním krokem zde bude prohledání kaţdého jednotlivého subkorpusu k výběru substantiv
zastupujících v textech postavy – ta budou získána hledáním v korpusu. To nám víceméně
vynahradí neprovedené ruční značkování postav, byť na rozdíl od něj nevyřadí ze zkoumání
substantiva jasně reprezentující neţivé věci a zvířata. Proto kromě frekvence všech substantiv
prozkoumáme i výskyt maskulin animata a feminin vzoru ţena a růţe.
Zmapujeme také rozdíl mezi proprii a apelativy, u nich budeme zkoumat rozdílnost
nalezených výrazů napříč subkorpusy.
4.2.2 Adjektiva
Pátrání po adjektivech proběhne pomocí výše zmíněného vydělení substantiv- budeme
vyhledávat přívlastky (atributy) maskulin animata a feminin vzoru ţena a růţe. Takto
nalezená data opět roztřídíme podle četnosti, dále se je pokusíme vytřídit podle sémantických
kategorií.
4.2.3 Verba
Zde se budeme soustředit zejména na verba v pozici predikátu. Pomocí výše
stanoveného vyčlenění substantiv nalezneme v kaţdém subkorpusu jim přináleţící predikáty,
roztřídíme dle lemmat a porovnáme jejich výběr i frekvenci uţití. Mimo to budeme
vyhledávat i absolutní frekvenci sloves, bez ohledu na jejich subjekt.
4.2.4 Pronomina
Nakonec prozkoumáme pronomina – zaměříme se na personalia (osobní zájmeno já
prozkoumáme zvlášť) a posesiva.
4.2.5 Převod problému do CQL jazyka
Abychom mohli stanovená data získat, je nutno zadávat sloţitější dotazy – k tomu nám
poslouţí korpusový jazyk CQL se specifiky vlastními KonTextovému rozhraní.

Pro substantiva bude vyuţito těchto vzorců:
Tabulka č. 23: Hledání substantiv
Substantiva

Vzorec

animata v pozici subjektu

[tag="N.M.*"&afun="Sb"]

animata v pozici objektu

[tag="N.M.*"&afun="Obj"]

feminina (ţena, růţe) v pozici subjektu

[tag="N.F.*"&afun="Sb"&lemma=".*(e|a)"]

feminina v pozici objektu

[tag="N.F.*"&afun="Obj"&lemma=".*(e|a)"]

Pro adjektiva těchto:
Tabulka č. 24: Hledání adjektiv
Adjektiva
adjektiva

Vzorec
v

pozici

přívlastku

feminina

[afun="Atr"&tag="AA.*"&p_tag="N.F.*"&p_lemma=".*(e|a)"]

adjektiva v pozici přívlastku animata [afun="Atr"&tag="AA.*"&p_tag="N.M.*"]
adjektiva posesivní

[tag="AU.*"&afun="Atr"]

Slovesa budeme nalézat pomocí těchto vzorců:
Tabulka č. 25: Hledání verb
Verba

Vzorec

verba

[tag="V.*"]

verba v pozici predikátu

[tag="V.*"&afun="Pred"]
1:[tag="V.*"&afun="Pred

verba v pozici predikátu
feminin

"][]*2:[afun="Sb"&tag="
N.F.*"&lemma=".*(e|a)"]
&

1:[afun="Sb"&tag="N.F.*"&lemma=".*(e

1.lemma=2.ep_lemma |a)"][]*2:[tag="V.*"&afun="Pred"]

within <s/>

&

1.ep_lemma=2.lemma within <s/>

1:[tag="V.*"&afun="Pred
verba v pozici predikátu
animat

"][]*2:[afun="Sb"&tag="
N.M.*"]

& 1:[afun="Sb"&tag="N.M.*"][]*2:[tag="V

1.lemma=2.ep_lemma

.*"&afun="Pred"]

within <s/>

1.ep_lemma=2.lemma within <s/>

&

Vzhledem k tomu, ţe zde postihujeme vztah dvou jednotek a v rámci kontextového
vyhledávání záleţí na pořadí hledaných slov, je-li jich více, musíme naše hledání provádět
dvakrát – pro případy, kdy subjekt predikátu předchází a pro ty, kdy je za ním.
A nakonec pronomen vyhledáme pomocí těchto vzorců:
Tabulka č. 26: Hledání pronomen
PRONOMEN

VZOREC

personalia (osobní)

[tag="PP.*"]

posesiva
(přivlastňovací)

[tag="(PS.*|P8.*)"]

osobní zvratná zájmena [tag="P7.*"]

5 Výsledky a jejich interpretace
Výsledky hledání budeme prezentovat v (snad) přehledných tabulkách a dále analyzovat.
Pro kaţdý zkoumaný jev jsme vyuţili, bylo-li to moţné, prvních 50 výskytů, za výrazem
uvádíme jeho absolutní četnost v subkorpusu a dále také relativní četnost. Tučně zvýrazněná
slova jsou pro oba subkorpusy společná.

5.1 Substantiva
V rámci substantiv nejprve zhodnotíme rozdílnost uţití libovolných substantiv na
syntaktické pozici subjektu a objektu. Tento postup volíme proto, ţe jsme si vědomi
chybovosti automatického značkování při rozpoznávání rodů neobvyklých jmen, kterých ve
fantastických textech bývá přehršel.

5.1.1 Substantiva obecně

OBRÁZEK 12: TABULKA Č. 27/A

OBRÁZEK 13: TABULKA Č. 27/B

Z tabulky č. 27 vyplývá, ţe u muţských autorů nacházíme mezi nejfrekventovanějšími
subjekty jména či přezdívky muţských postav (hovnař, Hněvsa, Drslav, Franta, Bolek), dále
apelativa označující muţské postavy (muž, otec, profesor, démon, jezdec). U ţenských
autorek jsou na prvních místech taktéţ maskulinní propria (Matouš, Ivan, Ctibor, Ingolf, Kurt,
Arvid, Kylián) i apelativa (muž, pán, princ, otec), ale také femininní (Sheena a Zelda z proprií,
z apelativ můţeme nalézt dívku, ženu, paní). Zajímavá je četnost apelativ označujících
rodinné vztahy – muţi častěji popisují matku (55 ku 11 výskytům u ţen, v absolutních
hodnotách pak 0,03 ku 0,02) i otce (116 ku 18 výskytům, v absolutní četnosti 0,07 ku 0,03),
výraz máma se v rámci našeho výčtu objevuje jen u ţen. Zvláštností je také absence výrazu
žena v CMA, zejména vzhledem k četnosti slova muž.

OBRÁZEK 14: TABULKA Č. 28/A

OBRÁZEK 15: TABULKA Č. 28/B

Na pozici objektů se v obou subkorpusech nejčastěji nalézá označení části těla shodně ruka, oko, hlava, noha, ţeny pak častěji uţívají tvář; ret a rameno jsou k nalezení
pouze v CFA, zatímco obličej a krok v CMA. U obou nalézáme muže i ženu (v CFA je žena
častější neţ v CMA o jednu setinu bodu). U ţen se na pozici objektu, stejně jako subjektu,
vyskytuje výraz člověk častěji neţ u muţů (0,04 ku 0,02). V CMA častěji nalézáme výrazy
život a pravda, hlas a zejména dveře (46 ku 10 výskytům, relativní četnost 0,03 ku 0,01),
v CFA potom zub, cesta a otázka.
5.1.2 Feminina
Nyní zhodnotíme výskyt substantiv femininních, která jsme ještě omezili na vzory
ţena a růţe, zejména proto, ţe pod zbývajícími vzory se nalézají téměř výhradně předměty a
neţivé věci.

OBRÁZEK 16: TABULKA Č. 29/A

OBRÁZEK 17: TABULKA Č. 29/B

Z této tabulky je na první pohled patrná muţská obliba ve slově matka, které je na
pozici subjektu na prvním místě, zatímco v CFA jej nalézáme aţ za ženou, dívkou i mámou
(která se v CMA vůbec nevyskytuje, ostatní výrazy jsou pak méně četné neţ v CFA). První
místo ve frekvenci femininních subjektů u textů CFA zastává proprium – Sheena, další
nalézáme na třetí pozici (Zelda), dále také Klára, žabka (jedná se o přezdívku postavy z díla
Fr. Vrbenské), Popelka, Aretha, Klárka a Dina. V rámci CMA se vyskytuje pouze Sera a
Doubravka, také Bulharka (označení jediné ţenské postavy v textu J. Červenáka).
Z apelativ nacházíme v CFA: máma, žena, dívka, matka, dcera, majitelka, holka a
panna; v CMA je výskyt ţenských apelativ vyšší: na prvních třech místech matku, rusalku a
zaříkávačku, dále se nachází žena, dívka, alchymistka, bába, sestra, dcera a stařena. Můţeme
tedy říci, ţe muţští autoři ve fantastických textech sázejí spíše (ale ne jenom) na ţenské

postavy starší a zkušenější, se zvláštními schopnostmi, zatímco ţenské autorky preferují
mladost a snad i jakousi nevinnost.

OBRÁZEK 18: TABULKA Č. 30/A

OBRÁZEK 19: TAABULKA Č. 30/B

V objektech feminin pozorujeme větší shodu výrazů neţ v dosavadním hledání.
V CMA z apelativ nacházíme: matka, žena, rusalka, dívka, dcera, sestra, zaříkávačka;
v rámci CFA: žena, matka, holka, dívka, dcera a holčička. Matka má v muţských textech opět
vyšší frekvenci (28 : 7 výskytům, 0,02 : 0,01 relativní četnosti), ţeny opět preferují spíše
mladé ţenské postavy. Propria se objevují pouze v CFA, a to Sheena a Klára.
Z částí těl se v CMA objevuje: ruka, hlava, noha, kůže, duše, paže; v CFA: ruka,
hlava, noha, kůže, pusa, duše, brada. U muţů nacházíme také pravdu, otázku, šanci,
myšlenku, službu, stopu, úvahu a náladu, zatímco u ţen otázku, pravdu (shodně, jen v CMA je
pravda dřív neţ otázka), samotu, odvahu, podobu, vizi, informaci představu, poznámku a

vzpomínku. Dalo by se tedy říci, ţe zatímco muţští autoři preferují přemýšlení, snahu o
změnu a řešení, ţenské autorky se zaobírají minulostí, představami a diskusí.
5.1.3 Maskulina animata

OBRÁZEK 20: TABULKA Č. 31/A

OBRÁZEK 21: TABULKA Č. 31/B

Tyto výrazy mají mnohem niţší shodu mezi subkorpusy, neţ tomu bylo u feminin. V
rámci subjektů v gramatickém rodě maskulin animatum jsme v CMA našli tato apelativa:
muž, otec, člověk, anděl (uznáváme, ţe v tomto případě jde spíše o generické uţití maskulina,
*andělku nemáme a andělíčkářka má velmi rozdílný význam), profesor, démon, inspektor,
mnich, vévoda, bůh, barbar, chlap, elf, mladík, kluk, král, kněz, sluha, kouzelník, ďábel, bratr,
družiník, Čech, vrah, lamač a kníže. V textech CFA jsou o tato apelativa: člověk, muž, princ,
pán, otec, čaroděj, mistr, chlapec, felčar, kluk, lékař, mordýř, převor, bůh, fortnýř, vousáč,
vládce, rytíř, zaklínač, vyšetřovatel, mnich, učitel, manžel, šlechtic, přítel, chlap a trestanec.
Ţenské autorky tedy častěji popisují muţské postavy na základě jejich společenské

příslušnosti, postavení a povolání, muţští autoři preferují kromě postavení a povolání také
příslušnost ke skupině (či rodině).
Z proprií v CMA nalezneme: Hovnař (přezdívka hlavní postavy příběhu Štěpána
Kopřivy), Hněvsa, Drslav, Franta, Bolek, Kuguár, Viktor, Loučka, Václav, Olaf, Styr, Varjag,
Tim, Gordon, Effenberger, Merhart, Leif, Zúbek, Francis a Orko. V CFA potom: Matouš,
Yvan, Ctibor, Kurt, Arvid, Kylián, Ranko, Gert, Jáchym, Arve, Just, Hammel a Jor. Vidíme
vyšší četnost maskulinních proprií v textech muţských autorů – ti také častěji sahají po
označení postavy jejím příjmením na místo křestního jména (Loučka, Zúbek).

OBRÁZEK 22: TABULKA Č. 32/A

OBRÁZEK 23: TABULKA Č. 32/B

V rámci objektů pozorujeme menší shodu u maskulin animata neţ u feminin.
Z apelativ se v CMA vyskytují: muž, člověk, anděl, démon, král, otec, bůh, mnich, pán, elf,
syn, chlap, voják, kolega, chlápek, vévoda, kníže, kormidelník, zajatec, kluk, vrah, inspektor,
šéf, pomocník, bojovník, kněz a nepřítel. V textech CFA lze nalézt: člověk, muž, čaroděj,

princ, démon, kluk, pán, trestanec, otec, sok, vládce, opat, táta, útočník, felčar, vrah, soupeř,
milenec, střelec, král, vyšetřovatel, přítel, bratr, mužíček, chlapec, mladík, převor, lékárník,
mordýř a kamarád. V ţenských textech tedy nalezneme maskulinních apelativ více, zdá se
také, ţe ţenské autorky mají k muţským postavám jaksi pozitivnější vztah (minimálně podle
zvoleného lexika) neţ muţi: mužíček, přítel, chlapec, mladík a kamarád proti chlápek, kolega,
pomocník nebo chlap.
Z proprií v CMA nalézáme: Hovnař, Drslav, Franta, Georgias, Václav, Bolko
(správný tvar je ovšem Bolek), Zúbek, Hněvsa, Lenoir, Viktor, Olaf, Styr a Varjag. Jména jako
Lot, Ser a Maluš jsou softwarem špatné rozpoznaná ţenská jména. CFA: Matouš, Kurt, Yvan,
Arvid, Ctibor, Ingolf, Burgo Dino, Arvo, Kylián a Tom. Klár a Lot jsou opět špatně
identifikovaná ţenská jména.
5.1.4 Shrnutí
Obecně se dá říci, ţe na pozici subjektu muţští autoři preferují muţe, ať uţ
realizované v textu apelativem nebo propriem, ţeny jsou v textu realizovány spíše skrze své
povolání či rodinné postavení. Ţenské autorky pro subjekt volí raději proprií neţ apelativ,
ovšem obecných pojmenování mají víc pro muţe neţ pro ţeny.
Na pozici objektu ţenské autorky preferují muţské postavy, muţští autoři ţenské
postavy. Ţeny mají také ke svým postavám bliţší vztah – častěji vyuţívají deminutiv a
křestních jmen, muţští autoři preferují spíše augmentativa a jmenují své postavy jejich
příjmením.
Části těl popisované oběma skupinami jsou podobné, ovšem ţenské autorky vyuţívají
také tělních oblastí typicky slouţících k popisu vzhledu, zejména obličeje, muţi se
specializují spíše na končetiny.

5.2 Adjektiva
Adjektiva budeme zkoumat na základě jejich syntaktického vztahu k substantivům
z minulé kapitoly – půjde tedy o atributy feminin a maskulin animata. Kromě toho
zhodnotíme také adjektiva posesivní.
5.2.1 Adjektiva závislá na femininu
Jedná se opět o feminina vzoru ţena a růţe.

OBRÁZEK 24: TABULKA Č. 33/A

OBRÁZEK 25: TABULKA Č. 33/B

Zde nalézáme poměrně výraznou shodu mezi subkorpusy. Pokud bychom měli
vyčlenit adjektiva hodnotící, v CMA to budou: dobrý, krásný, ošklivý, v CFA: dobrý, jistý,
zlý, špatný a zajímavý. Adjektiva popisující barvy v CMA jsou: černý, bílý, v CFA potom:
bílý, rudý, černý, stříbrný, šedý.
Ţena (nebo alespoň femininum vzoru ţena nebo růţe) bývá v CMA velká, další,
dobrá, jediná, stará, malá, vysoká, obrovská, mrtvá, pouhá, jiná, veliká, mladá, krásná a

ošklivá. V CFA můţe být další, poslední, malá, jiná, dobrá, vysoká, bosá, zlá, různá, stará,
špatná, vyděšená, jediná a divoká.
Z rozdílů jmenujme zejména: lidský, soví, hadí, antilopí, divoký a zaječí v CFA,
vnitřní, krvavý, horní, hlavní, levý, válečný a vojenský, husí a dokonce pupeční pro CMA.
5.2.2 Adjektiva závislá na maskulinu animatum

OBRÁZEK 26: TABULKA Č. 34/A

OBRÁZEK 27: TABULKA Č. 34/B

Na první pohled je patrné, ţe při popisu maskulin se v obou subkorpusech častěji sahá
po posesivních adjektivech – zatímco u feminin nebylo ţádné, zde v CMA máme: Hovnařův,

Václavův, králův, otcův, v CFA: princův, Doubravčin, Sheenin. Zajímavé je, ţe tato posesiva
jsou u muţských autorů výhradně muţského rodu (apelativa a propria vyrovnaně), zatímco
v ţenských textech nacházíme jen jedno posesivum muţské obecné a dvě ţenská, obě tvořená
z vlastních jmen.
Muţ (respektive maskulinum animatum) bývá v CMA starý, mladý, český19, dobrý,
velký, svatý, malý, samotný, vysoký, mrtvý, temný, dospělý, slavný, stojící, oblečený, zlý,
tlustý, bývalý, ozbrojený, uprchlý, mocný, světlovlasý, milý, snědý, zraněný a nebohý. V CFA
je na prvním místě důstojný, dále starý, dobrý, velký, svatý, místní a zvědavý, slušný, další,
jiný, milý, známý, bývalý, mohutný, prašivý, mlčenlivý, poslední, samotný, malý, zlý, ukoptěný,
zdejší, předchozí a dávný.
5.2.3 Posesivní adjektiva
Tato adjektiva jsme excerpovali ve slovních tvarech, nikoliv lemmatech, coţ nám
pomůţe k určení rodu řídícího substantiva.

OBRÁZEK 28: TABULKA Č. 35/A
Vliv textu Leonarda Medka, jehož hlavní postava je Čech momentálně pobývající ve Francii. A Medek rád
a často jeho původ zdůrazňuje.
19

OBRÁZEK 29: TABULKA Č. 35/B

OBRÁZEK 30: TABLKA Č. 35/C

Na tomto seznamu je zajímavý zejména fakt, ţe jediný shodný výraz je matčině, opět
s vyšší četností v muţských textech. V rámci CMA nalezneme z prvních 50 výskytů pouze tři
adjektiva patřící ţenským postavám. Jedním z nich je zmíněná matka, poté zaříkávačka a
Bulharka, tedy tři apelativní substantiva. V CFA jde o 13 výrazů: Sheena, Klára (dvakrát),
Doubravka (dvakrát), hnědka, bylinkářka, matka (dvakrát), Tara, šamanka, Popelka
(dvakrát); nalézáme vyrovnaný poměr obecných a vlastních jmen.
Pokud jde o posesiva muţská (tedy popisující přináleţitost muţům, nikoliv
v muţském rodě), v CMA 16krát nacházíme apelativum, 30krát proprium a v CFA nalézáme
19 apelativ a 18 proprií.
5.2.4 Shrnutí
Pro popis feminin tedy muţští autoři sahají zejména po vnějších popisech materiálu,
velikosti a pořadí, ţenské autorky se soustředí spíše na vnitřní vlastnosti a vlastnosti zjistitelné
dotykem (studený, horký) a pohledem (popraskaný, rozblácený), častěji se také opírají o
adjektiva zvířecí a barvy.
V rámci adjektiv v muţském rodě muţští autoři střídají obecná i vlastní jména
posesivní, zásadně muţského rodu (to je dáno také jejich preferencí muţských postav), ţenské
autorky vyuţívají obecných i vlastních jmen vyrovnaně v případě muţských rodů, u ţenských
preferují vlastní jména.
Při popisu vlastností muţští autoři vyuţívají vnějších atributů (ozbrojený, zraněný,
oblečený), ţeny popisují spíše psychické vlastnosti a tělesný vzhled.

Pokud muţští autoři uţívají posesiva, popisují zejména přináleţitost muţským
postavám, zejména pomocí proprií, ţenské autorky mají poměr muži-ženy v apelativech
vyrovnanější (27 ku 13 proti 46 ku 3 v CMA), častěji také vybírají apelativní jména.

5.3 Verba
Abychom získali představu o vyuţití verb v rámci muţských a ţenských textů, nejprve
zhodnotíme frekvenci uţitých verb všeobecně.

OBRÁZEK 31: TABULKA Č. 36/A

OBRÁZEK 32: TABULKA Č. 36/B

Zde je okamţitě patrná vysoká míra shody. V CMA se navíc nacházejí tato slovesa:
podívat, otočit, odpovědět, věřit, všimnout, usmát, pustit, zastavit, obrátit. V CFA to jsou:
dívat, bát, spát, potřebovat, zdát, ptát, sedět, hledat, vstát.
Dále zhodnotíme ta verba, která v textech figurují na syntaktické pozici predikátu.

OBRÁZEK 33: TABULKA Č. 37/A

OBRÁZEK 34: TABULKA Č. 37/B

Zde je shoda uţ niţší, v rámci CMA nalézáme navíc: podívat, přikývnout, dostat,
všimnout, chápat, znát, vrátit, zavrčet, zabručet, ležet, pochopit, vykřiknout, držet, dodat,
zařvat. V CFA to jsou: pokrčit, kývnout, bát, snažit, zdát, zůstat, zavrtět, líbit, dojít, smět,
dívat, zírat, stačit, najít a ušklíbnout.
Nejvyšší frekvenci má samozřejmě sloveso být, po něm mít. Na dalších místech je
v textech CMA říci, moci, vědět, muset, chtít, v textech CFA vědět, chtít, moci, říci, zeptat.
5.3.1 Verba v predikátu feminin
V rámci feminin jsme opět vybrali pouze taková, která jsou určována vzorem ţena
nebo růţe. Vzhledem k povaze CQL jazyka jsme byli nuceni tentokrát zvolit tabulku sloţitější

– první sloupec v kaţdém subkorpusu obsahuje ty případy, kdy se v textu nachází predikát
před subjektem, druhý sloupec výskyty subjektu před predikátem. Vzhledem k různorodosti
dat a samotné sloţitosti tabulky jsme tentokrát vynechali četnost absolutní (která je ovšem
k dohledání ve výše uvedených tabulkách sloves) a ponechali pouze relativní. Ze stejného
důvodu jsme excerpovaná data omezili na prvních třicet výskytů. Tlustě vyznačená shoda
probíhá vţdy mezi stejným typem nálezu v rámci subkorpusů CMA a CFA.

OBRÁZEK 35: TABULKA Č. 38/A

OBRÁZEK 36: TABULKA Č. 38/B

Co se týče komunikačních projevů (verbálních či neverbálních) postav, v textech
CMA nacházíme tato slovesa: říci, ozvat, ušklíbnout, promluvit, usmát, odpovědět, zamračit,
mlčet, znít, zasmát, zavrtět, tvrdit. V CFA textech nalézáme: říkat, ozvat, nadhodit, zírat,
třeštit, povídat, zavzdychat, zašeptat.
Pokud jde o popis chování postavy, muţští autoři vyuţívají slov: mít, zůstat, objevit,
ležet, stát, žít, zakousnout, naskočit, čekat, způsobit, pomoci, vypadat, vést, přijít, zaujmout,
vracet, vládnout, zabránit, dát, otevřít, rozlétnout, spadnout, zůstat, otevírat, sednout,
připadat, zasáhnout, nést, zachovat, umožňovat, splnit, platit, zblednout, dojít, tvrdit, muset,
ztuhnout. U ţenských autorek v CFA najdeme: čekat, mít, přejít, objevit, přijít, působit,
vyskákat, povšimnout, tančit, sestupovat, dát, nadhodit, obtěžkat, vzít, vypadávat, těšit,
zabouchnout, vypadat, zbýt, sloužit, zářit, spát, vstát, dívat, vrhnout, vylétnout, poklepat,
působit, odít, trvat, zdát, splňovat, léčit, zatetelit, nakazit, lesknout, zachvět, oklamat, slušet.
5.3.2 Verba v predikátu maskulin animata

OBRÁZEK 37: TABULKA Č. 39/A

OBRÁZEK 38: TABULKA Č. 39/B

V tabulce č. 39 můţeme pro muţské postavy muţských autorů nalézt tyto
komunikační výrazy (ačkoliv se tato slovesa často nachází v uvozovacích větách přímých
řečí, nejde pouze o verba dicendi, proto tento termín nepouţíváme): říci, zeptat, odpovědět,
zabručet, zavrčet, usmát, přikývnout, vykřiknout, vyhrknout, zasmát, křiknout, vydechnout,
zašeptat, poznamenat, nadhodit, pokývnout, odtušit, syknout, odvětit, přerušit, zavrtět,
pousmát, zašklebit. Ţenské autorky nechávají své muţské postavy zeptat, ozvat, říci, pravit,
navrhnout, ušklíbnout, vydechnout, kývnout, řvát, zavrčet, syknout, zaškaredit, usmát,
utrousit, kývnout, hovořit, přikývnout, odfrknout, zaklít, říkat, polknout a navrhnout.

Co se týče aktivních projevů a konání postavy, v CMA nalezneme: stát, skočit, sedět,
mávnout, zabít, pohnout, muset, vědět, všimnout, myslet, cítit, přijít, obrátit, zvednout, začít,
podívat, pohlédnout, přistoupit, dokázat, vypadat, strnout, uvědomit, dostat, jít, najít.
V ţenských textech to jsou: být, nechat, pokračovat, vynořit, zavrtět, bývat, vypadat,
promnout, sedět, přistoupit, vrátit, přijít, zajímat, snažit, mít, utrousit, chtít, dělat, zvednout,
odvrátit, žít, všimnout, stát, stáhnout, dát, nechat, polknout, postoupit, hrabat, spěchat, upírat
a spát.
Muţští autoři své muţské postavy nechávají promlouvat mnohem více způsoby, neţ
dovolí svým ţenským postavám, jejich projevy jsou také hlasitější (zavrčet, vykřiknout,
zabručet, křiknout). Ţeny své muţské postavy také nechávají promlouvat více, dokonce jsou u
nich muţi ještě hlasitější a agresivnější (řvát, zavrčet, zaklínat).
5.3.3 Shrnutí
Co se obecného uţití verb týče, muţští autoři preferují verbální projevy, ţenské
autorky myšlenkové pochody, neverbální projevy, v případě verbálních pak spíše otázky neţ
oznámení.
Obecně lze říci, ţe v predikátech feminin muţští autoři vyuţívají sloves popisujících
pohyb, směřování za cílem, vliv na ostatní postavy (zaujmout, zakousnout, připadat),
v komunikaci přisuzují ţenským postavám smích a velkou aktivitu v oblasti obličejových
svalů. Ţenské autorky nechávají své ţenské postavy pohybovat se nad rámec nutnosti (tančit,
vyskákat, vrhnout), věnují se jejich působení na okolí (zářit, působit, slušet), častěji neţ
muţští autoři je nechávají stát se svědkem událostí (povšimnout, dívat, zírat) a pokud se
účastní komunikace, pak neprůbojně, nadhazují, vzdychají nebo šeptají.
Ke slovesům na pozici predikátu maskulina lze říci, ţe muţské postavy jsou aktivnější
v promluvách u obou typů textů, v CMA se pohybují více a aktivněji neţ ţeny, častěji
pozorují a přemýšlí. V rámci CFA jsou muţské postavy také agresivnější v komunikačních
projevech, z hlediska pohybu postavy se popisuje spíše jejich reakce na okolí (zajímat,
všimnout, upírat) a pohyb na místě (promnout, sedět, utrousit, zvednout, stáhnout, hrabat) neţ
směřování někam.

5.4 Pronomina
Zde se budeme věnovat zejména osobním zájmenům a přivlastňovacím. Vzhledem
k jejich omezenému mnoţství opět uvádíme i absolutní četnost.

5.4.1 Personalia
Nejdříve prozkoumáme uţití personálií v obou typech textů.
Tabulka č. 40: Personalia
CMA

%

CFA

%

on

883

0,55%

já

405

0,59%

já

571

0,35%

on

358

0,52%

oni

532

0,33%

oni

181

0,26%

my

323

0,20%

my

174

0,25%

vy

277

0,17%

ty

96

0,14%

ty

204

0,13%

vy

90

0,13%

Na první pohled je patrné, ţe muţští autoři preferují zájmeno on, zatímco ţenské
autorky zájmeno já. Vzhledem k tomu, ţe známe formy jednotlivých textů (viz tabulka č.21),
uvědomujeme si, ţe tato rozdílnost plyne zejména z vyuţití ich-formy a er-formy. Zajímavé
ovšem je, ţe v CMA nacházíme nejdříve zájmeno vy v plurálu, teprve po něm následuje
v singuláru, zatímco v CFA je preferován singulár.
Tabulka č. 41: Osobní zájmeno já, tvary
CMA

%

CFA

%

já

389

0,24%

mě

448

0,65%

mi

379

0,23%

mi

390

0,57%

mě

346

0,21%

já

222

0,32%

mnou

66

0,04%

mně

97

0,14%

mně

64

0,04%

mnou

60

0,09%

mne

52

0,03%

mne

26

0,04%

Pokud porovnáme frekvenci tvarů osobního zájmena já, všimneme si, ţe muţští autoři
vyuţívají nejčastěji tvar já, dále mi a mě, jejich varianty mně a mne se nacházejí aţ na konci
tabulky. Ţenské autorky nejčastěji uţívají tvaru mě, mi (jejich varianty mne a mně se
nacházejí na 4. a 6. pozici), teprve na třetím místě nalézáme já. Ovšem jeho absolutní četnost
je vyšší neţ v CMA.

Tabulka č. 42: Osobní zájmeno já
CMA

%

CFA

%

dativ

426

0,26%

dativ

465

0,68%

nominativ

389

0,24%

akuzativ

427

0,62%

akuzativ

358

0,22%

nominativ

222

0,32%

genitiv

40

0,02%

instrumentál

60

0,09%

lokál

17

0,01%

genitiv

45

0,07%

instrumentál

3

0,00%

lokál

22

0,03%

Seřadíme-li si osobní zájmeno já podle četnosti pádů, seznáme, ţe je na první pozici
v obou subkorpusech dativ, ačkoliv absolutní četnost je v CFA mnohem vyšší. Na druhé
pozici se v CMA nachází nominativ, po něm akuzativ, v CFA je toto pořadí obrácené,
znamená to tedy, ţe postava realizovaná v textech tímto zájmenem v CFA častěji vstupuje do
vět na pozici objektu neţ subjektu. Muţští autoři častěji vyuţívají zájmena v genitivu a lokále,
ţeny v instrumentálu.
Tabulka č. 43: Osobní zvratná zájmena
CMA

%

CFA

%

se

5107

3,16%

se

2484

3,62%

si

1136

0,70%

si

607

0,88%

ses

28

0,02%

ses

19

0,03%

sis

18

0,01%

sis

8

0,01%

sebe

141

0,09%

sebe

61

0,09%

sebou

135

0,08%

sebou

43

0,06%

sobě

61

0,04%

sobě

27

0,04%

Rozloţení osobních zájmen zvratných je totoţné, ani jejich absolutní četnost není
ovlivněna genderem autora, jen ţeny je pouţívají častěji.

5.4.2 Posesiva
Tabulka č. 44: Posesiva
CMA

%

CFA

%

svůj

530

0,33%

můj

253

0,37%

jeho

424

0,26%

svůj

210

0,31%

můj

276

0,17%

jeho

175

0,26%

tvůj

166

0,10%

její

100

0,15%

její

151

0,09%

tvůj

58

0,08%

jejich

145

0,08%

náš

55

0,08%

náš

127

0,08%

váš

49

0,07%

váš

73

0,05%

jejich

39

0,06%

V rámci CMA nalézáme častější uţití posesiva svůj, na druhé pozici nalézáme jeho,
dále můj a tvůj. Posesivum ţenského rodu má absolutní četnost 0,09, zatímco v CFA je to
0,15.

Výskyt posesiva jeho je v CFA stejně častý jako v CMA. Ţenské autorky dávají

přednost variantě můj před svůj.
5.4.3 Shrnutí
V námi zkoumaných zájmenech byla nalezena podobnost v uţití mezi CMA a CFA.
Rozdíly můţeme hledat v uţití zájmena já a jeho pádech – muţští autoři preferují nominativ,
ţenské autorky objektové pády. Zájmeno svůj je častější v CMA, v CFA je to můj, coţ opět
souvisí s pozicí vlastníka v objektu, ţeny také (majíce obecně více ţenských postav) častěji
vyuţívají zájmeno v ţenském rodě.

6 Závěr
V této studii jsme se pokusili prokázat, ţe existuje rozdíl mezi muţskými a ţenskými
autorskými texty z oblasti fantastiky, zejména ve výběru a popisu postav. Máme-li odpovědět
na výše stanovené hypotézy, pak musíme říci, ţe:
1. Naše výsledky značí, ţe genderlekt opravdu můţe existovat a projevovat se i
v beletristických textech, dokonce i ve fantastice.
Povšimli jsme si rozdílnosti v bohatosti textu, kdy se ukázalo, ţe muţští autoři lépe
udrţují konzistenci textu a jsou obratnější a nápaditější ve výběru významových variant.
a. Pokusili jsme se zmapovat rozdíl ve stereotypizaci genderu postav.
Ze získaných dat vyplývá, ţe muţští autoři preferují muţské postavy, které označují
proprii tvořenými křestním jménem i příjmením a apelativy popisujícími jejich společenskou
či pracovní příslušnost. Ţenských postav mají pomálu, téměř výhradně je označují apelativy,
která určují jejich rodinnou příslušnost, věk nebo speciální schopnosti. V rámci atributů se
muţští autoři soustředí na popis vnějších vlastností, bez ohledu na gender postavy. Vyuţívajíli posesivních adjektiv, pak téměř výhradně muţského rodu, ať uţ obecných nebo vlastních,
posesivní adjektiva ţenského rodu se objevují pouze obecná. Muţští autoři také preferují
aktivnější postavy obou genderů, své muţské postavy nechají více se pohybovat, přemýšlet i
reagovat, ţenské postavy spíše pozorují a mluví. Muţští autoři také více uţívají zájmena já
v nominativu a zájmena svůj.
Ţenské autorky mají vyrovnanější poměr postav, i ony ovšem častěji staví do příběhu
muţe. Častěji neţ muţští autoři označují ţeny propriem, bohatší výběr apelativ pak nabízejí
muţským postavám. Při výběru adjektiv ţenské autorky dávají přednost popisům vnitřních
vlastností a vlastností zjistitelných dotykem nebo pohledem. Ţenské autorky mají agresivnější
a v projevech důraznější muţské postavy, jejich ţeny se zase více pohybují, ne vţdy ale
někam směřují. V zájmenech ţenské autorky preferují zájmeno můj, zájmeno já se vyskytuje
nejčastěji v objektových pádech.
b. Existuje důvodné podezření, ţe preference vlastního genderu v autorských
textech je reálná.
Zjistili jsme, ţe ačkoliv preference postav vlastního genderu není natolik výrazná, aby
v ţenských autorských textech převáţily ţeny (ať uţ v absolutních počtech postav nebo na

pozici protagonisty), jejich příchylnost k ţenským postavám je zřejmá. Muţští autoři ţenské
postavy téměř nevyuţívají.
c. Zda lze na základě tohoto jevu stanovit nějaká konkrétní pravidla se nám
nepodařilo prokázat.
Výsledky studie naznačují, ţe by se to mohlo podařit, k tomu je ovšem potřeba většího
korpusu dat.
d. Autor textu opravdu preferuje postavy svého genderu.
Nebo se dá alespoň říci, ţe ţenské autorky vyuţívají více ţenských postav neţ muţští autoři.
Dalším, dílčím, cílem naší práce bylo ukázat, jak můţe být korpusová analýza
prospěšná při zkoumání otázek, které povaţujeme spíše za oblast kvalitativních výzkumů a
literárněvědných interpretací. I z toho důvodu jsme se rozhodli upustit od prvotního plánu
ručního značkování a vyuţít moţnosti, které nám poskytuje KonTextové rozhraní, pro studijní
účely dokonce i v rámci vlastních textů – jako v našem případš. Zjistili jsme, ţe určité
speciální KonTextové atributy, které povaţujeme za uţitečné (například case nebo pos)
v námi dodaných, byť také automaticky značkovaných, textech chybí. Určitě bychom uvítali
moţnost frekvenčního řazení v rámci atributu tag se zvolením pozice, která bude frekvenční
řazení řídit (šlo by vlastně o náhradu za absentující case a pos). Další komplikací se ukázal
fakt, ţe KonText nedisponuje speciálním atributem pro uvozovky – hledání přímých řečí je
v korpusu v současné chvíli nemoţné.
Doufáme, ţe se nám podařilo alespoň částečně verifikovat stanovené hypotézy, jakoţ i
prozkoumat šíři vyuţití korpusů a korpusových metod.
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