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1. Koncepce práce 

V Úvodu své práce autorka avizuje, že se bude zabývat „problematikou jazykových rozdílů dvou 

genderů (typicky označovaných muž a žena) v rámci charakteristiky postav v autorských literárních 

textech“ (s. 10), a to na základě analýzy 17 fantastických povídek. Dále upřesňuje, že cílem práce je 

prozkoumat, jak se texty liší s ohledem na pohlaví autora.  

Výzkumná otázka je formulována velmi obecně a bohužel ne příliš srozumitelně. Autorka mluví o 

tom, že bude sledovat rozdíly v užívání jazyka „vzhledem k pohlaví autora i pohlaví postavy“ (s. 111).  

Dalo by se čekat, že konkrétnější představu o koncepci práce bude možno získat na základě kapitoly 

2.2 Vlastní hypotéza. Bohužel se zde ale naplno projevuje absence jasné koncepce celé práce. Za 

prvé, ze způsobu, jakým je tato kapitola napsána, není úplně jasné, co autorka považuje za hypotézy: 

na jedné straně jsou zde body a)–d), na straně druhé body 1. a )–d). Za druhé, pokud bychom 

předpokládali, že tyto body autorka považuje za hypotézy (je ale otázkou, proč je název kapitoly 

v singuláru), tak kromě bodů d), 1. b) a 1. d) (které podle všeho ale vyjadřují totéž, pokud se mi daří 

z formulací vyvodit jejich význam) se jedná o tvrzení, která nemají povahu empiricky testovatelných 

hypotéz, případně jsou formulována tak, že by potřebovala detailní popis operacionalizace, která 

ovšem v textu chybí – například u bodu b) mi není moc jasné, jak se má měřit variabilnost „situací a 

činů“. Za třetí, v tomto ohledu je ale asi nejdůležitější, že s těmito „hypotézami“ není v práci dále 

pracováno. Respektive, níže provedené analýzy se k nim v jistém ohledu někdy vztahují, ale nikoliv 

tak, jak je to běžné v odborných analýzách tohoto typu. Namísto toho se v práci objevují analýzy, 

které s těmito body nemají vůbec nic společného (například tzv. počet tokenů, entropie, počet 

hapaxů v textu a mnohé další). 

Naprosto nekoncepčně je zpracována kapitola 2.1 Předchozí výzkumy. Zde se autorka snaží zasadit 

svou analýzu do širšího badatelského kontextu. Nejprve představuje krátký seznam prací, které se 

týkají výzkumu genedru v jazyce. Jedná se o však pouhý seznam, u kterého není vůbec jasné, proč 

jsou do něj jednotlivé položky vybrány. Celá kapitola nemá jasnou strukturu, je nesourodým 

                                                           
1 Vzhledem k tomu, že jedinou číslovanou stránkou práce je s. 10 (což je, celkem překvapivě, 9. strana pdf 

dokumentu), budu další strany označovat pořadím stran v pdf dokumentu. 



souborem informací, které se tu více, tu méně vztahují k tématu práce (symptomatická je v tomto 

ohledu zmínka o vztahu genderu a sanskrtu) 

Za zbytečnou považuji kapitolu 3.1 Stručné anotace povídek (jedná se o cca 18 stran textu), ve které 

je stručné shrnutí každé ze 17 povídek, vždy doplněné tabulkou s hlavním postavami. Tato shrnutí 

děje nemají jasný vztah k avizovanému cíli práce. 

Závěry uvedené v závěrečné kapitole nejsou formulovány jasně. Jedná se mnohdy o vágní tvrzení, 

mnoho provedených analýz není vůbec náležitě vyhodnoceno (entropie, počet hapaxů, průměrná 

délka tokenu atd.).  

 

2. Metodologie a zpracování dat 

V práci chybí jasný popis metodologické postupu. Kapitola 4. Metoda je jednak nekoncepčně řazena 

za kapitolu 3.2 První porovnání textů, jednak je dost chaotickým popisem způsobu práce s daty 

(záměrně nepoužívám slovo „metoda“). Navíc tato kapitola, opět zcela nekoncepčně, obsahuje i 

výsledky měření (průměrný počet tokenů, průměrný počet typů, průměrný počet hapax legomen 

atd.). Za zásadní ale považuji fakt, že v téměř každém odstavci se objevuje tvrzení, které je, velmi 

mírně řečeno, „problematické“. Za všechna tato problematická místa zde jen poukáži na to, jak 

autorka pracuje s vymezením pojmů token, typ a lemma.  Z jejích formulací bohužel jednoznačně 

plyne, že vůbec nerozumí tomu, za co se token v lingvistice považuje. Nejdříve jej správně definuje. 

Dále ale píše o tom, že rozdíly mezi „počtem tokenů“ (jak to sama nazývá) u mužů a žen mohou být 

způsobeny „délkou textů“ (s. 39), což chce ověřovat pomocí měření poměrů typů a tokenů (TTR). 

Neodpovídá snad „počet tokenů“ délce textu? A co má ověřit TTR? Její neporozumění základním 

pojmům výzkumu dále ilustruje následující tvrzení: „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“.“ (s. 

40). Vzhledem k tomu, že autorka evidentně nemá jasno, co která jednotka reprezentuje, mám vážné 

pohybnosti o všech jejích analýzách a interpretacích, ve kterých se tyto pojmy objevují.  

Namísto popisu jednotlivých metod se v textu objevují odkazy na použití softwaru MaWaTaTaRaD. 

Z prezentovaných výsledků se jen obtížně dedukuje, co vlastně autorka pomocí daného softwaru 

měří. Dále, pokud se mi už daří identifikovat, co se vlastně měří, nacházím fundamentální chyby. Za 

všechny uvedu například autorčinu interpretaci metody MATTR (která ovšem není ani explicitně 

uvedena), kdy namísto průměrného počtu sledovaných jednotek ve zvoleném okně píše o 

průměrném počtu sledovaných jednotek v textech (týká se to např. hapax legomen). Mám kritické 

poznámky snad ke všem provedeným analýzám a jejich interpretaci. Pokud bych je zde měl ale 

prezentovat, byl by asi můj posudek delší než část práce popisující dané analýzy. 

 



3. Práce odbornou literaturou 

Výběr literatury je podle mého názoru nekoncepční. Pokud bych měl zhodnotit seznam literatury na 

konci práce, tak mám vážné podezření, že hlavním kritériem výběru literatury byla online dostupnost, 

nikoliv vztah k tématu bc. práce, aktuálnost atp. Nedostatky v práci s odbornou literaturou jsou 

v přímém vztahu k celkově špatné koncepci práce. 

 

4. Formální úroveň práce 

Formální úroveň práce je nízká a neodpovídá standardům kladeným na bc. práci. 

1) Autorka nepoužívá vhodný citační aparát, postupuje nesystematicky a nejednotně. Na s. 11 

odkazuje na literaturu formou „příjmení jméno (název díla či děl)“, jinde odkazuje prostřednictvím 

jména a roku vydání, jinde uvádí celý bibliografický údaj v poznámce pod čarou. Seznam literatury je 

zpracován nejednotně. 

2) Popisky u obrázků jsou nevhodné. Pro ilustraci uvádím typický příklad: „OBRÁZEK 9: GRAF Č. 9“. Od 

obrázku 12 jsou jako obrázky prezentovány tabulky (do té doby mají tabulky své vlastní číslování). 

Celkově je celý přístup velmi zmatený. 

3) Práce není stránkovaná, jedinou výjimku tvoří s. 10, přestože v obsahu jsou uvedeny čísla stránek. 

4) Text velmi často neodpovídá nárokům odborného stylu. 

 

4. Celkové hodnocení 

 

Předložená bc. práce podle mého názoru nesplňuje požadavky kladené na tento typ závěrečné práce. 

Proto navrhuji hodnocení neprospěla. 

 

 

V Ostravě dne 22. 1. 2020                                                                                   Radek Čech 

katedra českého jazyka FF OU  


