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Daniela Volfová se zhostila nelehkého úkolu empiricky zhodnotit vztah genderu autorky / autora 

a genderu postav v jejích / jeho dílech. Úkolu o to nelehčího, že se do něj pustila samostatně, 

s minimální intervencí z mé strany. Z toho vyplývá největší síla, ale i největší slabiny této studie. Na 

jednu stranu je třeba ocenit samostatnost, odhodlanost, energii, intelekt a kreativitu, kterou autorka 

do své práce vložila, na druhu stranu prací prorůstají koncepční nedostatky a metodologické 

problémy.  

 

 

1. Koncepce práce 

 

Přestože bakalářská práce nemusí standardně přinášet nové vědecké poznatky, Daniela Volfová se 

nespokojuje s komentovanou rešerší a noří se do neprobádaných vod. Samotná osnova práce proto 

v hrubých obrysech představuje standardní koncepci empirické studie. Po úvodním představení 

problému následuje vymezení definic a hypotéz, představení jazykového materiálu i metadat, která 

se ho týkají, metodologie, výsledky empirického šetření a závěrečné komentované shrnutí výsledků. 

Práci poněkud narušuje určitá nevyváženost, kdy je detailnímu představení témat a obsahu korpusu 

věnována disproporční pozornost. Na jednu stranu je užitečné, když výzkum nechápe korpus jako 

černou skříňku, ale jako soubor opravdových textů, na druhou stranu není zřejmé, proč by to mělo 

zajímat i čtenáře. Menší pozornost je pak nutně věnována hypotézám, které jsou popsány poměrně 

vágně, nedostatečně popsána je operacionalizace a metodologie, přičemž některé výsledy jsou 

poněkud nepochopitelně představeny už v kapitole Metodologie. Od počátku to vypadá, že celá 

práce má spíše explorativní charakter, což není chyba a vzhledem k současnému stavu bádání to má 

i smysl, nicméně bylo by vhodné, kdyby to bylo explicitně zmíněno a kdyby se tomu přizpůsobil popis 

hypotéz a metodologie. 

 

Celkové hodnocení koncepce práce: C 

 

 

2. Metodologie a zpracování dat 

 

Kvalita metodologie je poněkud nevyvážená: na jednu stranu se autorka zhostila poměrně úspěšně 

komplexních řešení (byť s chybami, které ovšem nejsou fatální a bylo by je bývalo možno odstranit 

v rámci několika konzultací), na druhou stranu (a to je častý problém závěrečných prací nejen na UK 

a nejen v ČR) je empirická část jaksi detašovaná od teoretické části a do rešerše literatury. Například 

je velká škoda, že není v úvodu explicitně zmíněno, proč bylo ke srovnání vybráno zrovna slovní 

bohatství. Ostatně tyto výsledky jsou jakýsi bonus navíc, se kterým jakoby se ani moc nepočítalo, 

hlavní výsledky se týkají srovnání nejčastějších slov u autorek a autorů. 



Musím ocenit, že se autorka zhostila poměrně složitého dotazovacího jazyka (CQL) včetně jeho 

syntaktické roviny.  

Co se interpretace výsledků týče, autorka správně zhodnocuje, že jakékoli interpretace jsou nutně 

omezeny malým rozsahem dat. Nicméně i tak jsou výsledky inspirativní. Opět mi trochu chybí větší 

napojení na úvodní část – které z výsledků byly očekávané a které neočekávané z pohledu 

prostudované literatury? Jaká pro ně máme vysvětlení? Přitom zjištění, že „[o]becně se dá říci, že na 

pozici subjektu mužští autoři preferují muže, ať už realizované v textu apelativem nebo propriem, 

ženy jsou v textu realizovány spíše skrze své povolání či rodinné postavení. Ženské autorky pro 

subjekt volí raději proprií než apelativ, ovšem obecných pojmenování mají víc pro muže než pro 

ženy“, je docela zajímavý výsledek hodný širší diskuse, který by stálo zato více tematizovat. Zjištění, 

že „[n]a pozici objektu ženské autorky preferují mužské postavy, mužští autoři ženské postavy“, 

přímo volá po ověření na větších datech a po publikaci. I další výsledky této práce provokují k dalšímu 

výzkumu a diskusi. 

 

Celkové hodnocení metodologie a zpracování dat: C 

 

 

3. Práce odbornou literaturou 

 

Uvítal bych kritičtější pohled na citované zdroje: jakými argumenty jsou podkládána jejich stanoviska, 

zda jsou ukotvená v empirii a jak tyto studie pracují s daty, jak jsou práce ovlivněny obecným 

diskursem na téma genderu převládajícím v době, ve které vznikaly. 

Nicméně oceňuji práci se zahraniční literaturou a ukotvení v mezinárodním vědeckém diskursu. 

Celkově tato část mohla být obsáhlejší. 

 

Celkové hodnocení práce s odbornou literaturou: C 

 

 

4. Formální úroveň práce 

 

Formální úroveň práce je nejsnáze opravitelná a je velká škoda, že k tomu nedošlo. Některé chyby 

jsou poněkud kuriosní, například v celé práci chybí stránkování. S výjimkou stránky 10, což vyvolává 

otázku, jak k tomu vůbec technicky došlo.  

Pomiňme různé další technické zvláštnosti – tabulky vložené jako obrázky v nízkém rozlišení 

(mimochodem skutečně číslované jako obrázky), problémy se zalamováním textu atd., za 

nejproblematičtější prohřešek proti zvyklostem považuji chaotické odkazování na literaturu. Sám 

nejsem zastáncem citační normy ISO 690, nicméně pro potřeby závěrečných prací se mi jeví jako 

ideální. 

Kladně bych hodnotil živý styl, díky kterému je práce čtivá a stravitelná. 

 

Celkové hodnocení formální úrovně práce: C 

 

 

 

 



4. Celkové hodnocení 

 

Přes všechny uvedené nedostatky se stále kloním k názoru, že předložená studie splňuje požadavky 

kladené na tento typ závěrečné práce. Proto navrhuji hodnocení dobře. 

 

 

V Praze dne 22. 1. 2020      Jiří Milička 

Ústav srovnávací jazykovědy FF UK  

 


