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Abstrakt  

Práce se věnuje nově vznikajícímu oboru genderové ligvistiky. V jejím rámci zkoumá existenci 

a projevy genderu v beletrii. Mapuje současný stav a poměr muţů a ţen v oblasti produkce 

literatury, vývoj koncepce genderu, připomíná nejdůleţitější studie genderové lingvistiky. 

Získaná východiska porovnává s výsledky vlastní kvantitativní studie genderlektu a 

charakteristiky postav s ohledem na gender na sto fantastických povídkách.  

Klíčová slova  

charakteristika, gender, genderlekt, genderová lingvistika, autor, muţ, ţena, postava, 

kvantitativní analýza, sémantická kategorie, autosémantika, slovní druhy  

Abstract  

The bachelor thesis deals with the fresh field of gender linguistics. Within its framework we 

examine the existence and manifestation of gender in fiction. The paper maps the current state 

of literature production and ratio of men and women in this field, it describes the development 

of the concept of gender, recalls the most importat studies of gender linguistics. The obtained 

bases are compared with the results of our own quantitative study of genderlect and the 

characteristic of characters with regard to gender in a hundred fantastic stories.  

Key words  

characteristics, gender, genderlect, gender linguistics, author, male, female, character, 

quantitative analysis, semantic category, autosemantics, part of speech  

    
Contents  

UNIVERZITA KARLOVA ............................................................................................... 1  

Genderlekt a jazyková charakteristika postav fantastiky s ohledem na autosémantika ............. 1  

Genderlect and linguistic characteristics of fantastic characters on autosemantics ................... 1  

Poděkování ......................................................................................................................... 

2  

Prohlášení ........................................................................................................................... 

3  

Abstrakt ...................................................................................................................................... 4  

Klíčová slova .......................................................................................................................... 

4  



 

Abstract ...................................................................................................................................... 4  

Key words .............................................................................................................................. 4  

Úvod ........................................................................................................................................... 7  

1 Ţena, muţ a literatura ....................................................................................................... 10  

1.1 ... a česká literatura .................................................................................................... 11  

1.1.1 … a česká fantastika ........................................................................................... 12  

2 Co je fantastická literatura ................................................................................................ 15  

3 Vývoj koncepce genderu ve světě .................................................................................... 16  

3.1 Genderová lingvistika ................................................................................................ 

17  

3.1.1 … v české obci ................................................................................................... 21  

4 Shrnutí předchozích výzkumů .......................................................................................... 25  

4.1 Formulace teoretických východisek .......................................................................... 26  

5 Metoda .............................................................................................................................. 

27  

5.1 Konkrétní zkoumané jevy .......................................................................................... 27  

5.1.1 Genderlekt .......................................................................................................... 

27  

5.1.2 Charakteristika postav ........................................................................................ 27  

5.2 Práce s daty ................................................................................................................ 28  

5.2.1 Genderlekt .......................................................................................................... 

29  

5.2.2 Charakteristika postav v textu ............................................................................ 30  

5.3 Výzkumný materiál ................................................................................................... 32  

6 Výsledky ........................................................................................................................... 

33  

6.1 Genderlekt ................................................................................................................. 33  



 

6.1.1 Klíčová slova ...................................................................................................... 

34  

6.2 Charakteristika postav ............................................................................................... 39  

6.2.1 Realizace postav ................................................................................................. 39  

6.2.2 Vlastnosti postav ................................................................................................ 41  

6.2.3 Děje, do nichţ postavy vstupují ......................................................................... 43  

6.2.4 Okolnosti děje .................................................................................................... 44  

7 Diskuse ............................................................................................................................. 

45  

7.1 Genderlekt ................................................................................................................. 45  

7.2 Charakteristika postav ............................................................................................... 47  

Závěr ......................................................................................................................................... 

51  

Primární literatura .................................................................................................................... 52  

Sekundární literatura ................................................................................................................ 60  

  

  



7  

  

Úvod  

„Díky minisukním přestalo být tajemstvím, ţe noha dívky je nahoře podstatně silnější neţ dole.“  

Jiří Suchý 

Rozdíl mezi muţi a ţenami je starý jako lidstvo samo a je nutno vyvinout zvláštního úsilí, 

abychom tuto rozdílnost překonali – je příčinou existence i hlavním argumentem mnoha 

populárních sebevzdělávacích knih posledních desetiletí.  Některé rozdílnosti jsou jasně 

viditelné a biologicky podmíněné, například druhotné pohlavní znaky (i kdyţ i tato hráz se 

postupně vlivem poznatků a postupů moderní medicíny prolamuje), některé se v běhu staletí či 

desetiletí mění (například nošení podpatků, dříve vyhrazených muţům, které jsou nyní takřka 

výhradně ţenskou záleţitostí, nebo pěstování dlouhých vlasů, coţ v současné době nelze za 

distinktivní rys povaţovat vůbec ) a jiná jsou předmětem intenzivního zkoumání lingvistů, 

sociologů, psychologů, ale i HR manaţerů, fitness trenérů, vztahových koučů či motivačních 

řečníků.   

V průběhu dvacátého století se vědomí tohoto rozdílu manifestovalo zejména 

zdůrazňováním ţenské odlišnosti od muţského standardu. K tomu se váţe i výše uvedený 

Suchého citát – vţdyť tento jev nemohl být tajemstvím pro ţeny, které si toho musely být 

vědomy uţ při oblékání nebo obyčejného pohledu do zrcadla, nad to i kaţdý muţ, který kdy 

přišel do uţšího kontaktu se ţenou, musel si šířky stehna všimnout. Navíc nejde přeci o jev nijak 

neobvyklý, i noha muţe (či jakéhokoliv jiného savce bez ohledu na pohlaví) je „nahoře 

podstatně silnější neţ dole“. Čím to je, ţe i znak běţný v muţské populaci, je-li objeven u ţen, 

zaslouţí takového zevrubného zkoumání?   

Vděčíme za to jistě sociokulturním změnám v bouřlivém dvacátém století (není jistě náhodou, 

ţe minisukně se objevují v době rozmachu druhé vlny feminismu), během nějţ se vlivem změny 

dělby práce, mechanizace a robotizace rozmělňuje zaţité („přirozené“, jak se také někdy 

nazývá) rozdělení muţských a ţenských rolí ve společnosti i rodině. Ţeny si uţ nekladou za 

hlavní cíl ţivota jen výchovu dětí a starost se o domácnost a manţela, mnohem více se realizují 

v pracovním prostředí i sociálním ţivotě celé společnosti, vstupují do vědních oblastí a samy 

sebe si vybírají za objekt výzkumu pod dojmem (ponechme nyní stranou, jak správným) toho, 

ţe všechny dřívější oblasti zájmu společnosti byly tvořeny muţi pro muţe. Po divokých 

sedmdesátých letech nesoucích se v duchu boje za rovnoprávnost (nejen genderovou, ale i 

rasovou) a feminizaci (či narovnání) společnosti přišla devadesátá léta minulého století a s nimi 

akcentace zájmu na nuance uvnitř genderových skupin, prolamování hranic mezi nimi, v novém 
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tisíciletí pak i rozčleňování těchto skupin na menší a vyhraněnější podskupiny, mezi kterými 

dokonce občas panuje vzájemná nevraţivost (ať uţ jde o muţský feminismus, hnutí TERF či 

intersexuální jedince). Vlivem těchto změn v pohledu na gender a jeho chápání je, zdá se, stále 

těţší objektivně (a bez uráţky) někoho identifikovat jako muţe či ţenu, natoţ funkčně klasifikovat 

rozdíly mezi nimi.  

Ovšem i navzdory snahám LGBTQI+ komunity rozšířit povědomí o exkluzivitě jedince 

a „zastaralosti“ biologických rodů do všech koutů lidské společnosti si nelze nevšimnout, ţe 

tento jev stále, jako by sám od sebe, přeţívá. Koncept muţskosti a ţenskosti nadále provází 

většinu aspektů našeho ţivota od kolébky (typické barvy kojeneckého oblečení pro holčičky a 

chlapečky) přes dětský věk (rozdílnost hraček i zájmů), dospívání (snad zejména v této době 

hormonálního přerodu z dítěte do dospělého), dospělost (ţeny sledují telenovely, muţi chodí na 

fotbal, ţeny studují na učitelky, muţi na inţenýry – a to ani nemluvě o tzv. gender wage gap) aţ 

po stáří (pletení versus chození na ryby) a koneckonců i smrt – vţdyť i z náhrobního kamene 

lze rozpoznat pohlaví zemřelého (ne-li přímo ze jména, pak z přípisků o zemřelém).  

Tato setrvačnost stereotypizace genderových rolí se projevuje i v literatuře. Pomineme-

li díla speciálně se věnujícím „nestandardním“ typům hrdinů (homosexuálům, pansexuálům, 

asexuálům aj. – ačkoliv i v této tvorbě lze identifikovat maskulinní a femininní typy postav, jak 

uvidíme dále), najdeme literaturu psanou zejména muţi pro muţe (faktografická a vědecko-

populární díla, thrillery nebo například splatter-punk) a literaturu psanou zejména ţenami pro 

ţeny (romány červené knihovny, young adult, fanfikce). Skoro by se dalo říci, ţe muţi stále 

dominují v oné oficiálnější sféře, zatímco ţeny se profilují v literatuře obecně pojímané jako 

méně kvalitní (brakové), aţ amatérské (v případě fanfikce ).  

U fantastické literatury nalezneme oba póly (velmi maskulinní splatter-punk s jeho 

typicky dominantními muţskými postavami-drsňáky – z českého prostředí jmenujme J. 

Kulhánka, M. Ţambocha, Š. Kopřivu – i femininní young-adult, kde se sice také vyskytují tyto 

patriarchální postavy, nicméně ne v pozici hlavních hrdinů, ale spíše jako objekty milostného 

zájmu hlavních hrdinek – P. Neomillnerová a její zahraniční předobraz L. K. Hamiltonová či 

známější S. Meyerová, S. Lanczová či B. Jehlíková), nicméně jako v kaţdém ţánru, i zde je 

nejběţnější mísení – čtenáři a čtenářky čtou knihy, protoţe je zaujaly, ne kvůli genderu autora. 

Ptáme se nicméně, jak tento rys autora ovlivňuje jím psaný text a jak jsou ve fantastických 

textech charakterizovány postavy různého genderu.  
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Práce v první kapitole stručně popisuje současný stav genderové (ne)rovnosti v oblasti 

literatury u nás i ve světě, v druhé kapitole nalezneme definici fantastické literatury a její 

zastoupení na české literární scéně, následuje třetí kapitola s krátkým shrnutím teorie genderu 

a její historie se zvláštním zaměřením na provázanost genderu a lingvistiky v podkapitole 3.1, 

kapitola čtvrtá nabízí shrnutí předchozích výzkumů, formulaci východisek a definici 

zkoumaného materiálu: jde o sto fantastických povídek padesáti autorů a padesáti autorek. 

Kapitola pátá poskytuje náhled na pouţitou metodu a programy, výzkum rozdělujeme na dvě 

oblasti: v první mapujeme rozdíly mezi genderlektem autorů fantastických povídek, v druhé  

zkoumáme genderlekt a charakteristiku postav skrze lexikum uţité v textech (zejména 

autosémantika). Kapitola šestá nabízí výsledky tohoto výzkumu, jejich interpretaci a porovnání 

s daty z předchozích studií nalezneme v kapitole sedmé. V závěru nacházíme shrnutí zjištěných 

faktů.  
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1 Žena, muž a literatura  

Nové sociální směry jako gender či queer studies (ale i starší feminismus) často akcentují  

neustávající nutnost zvyšovat zájem o ţenské otázky a otázky minorit – tyto subkultury teprve 

v době nedávné získávají svůj hlas na poli důleţitých otázek společenského ţivota, včetně  

literatury, a tuto nově získanou pozici je nutno neustále obhajovat a upevňovat. Zdá se však, ţe 

minimálně v případě ţenské otázky je situace sloţitější neţ se zdá. Studie o transformaci genderu 

v literatuře, publikovaná1 v roce 2018 v Journal of Cultural Analytics, prováděná na 104 000 

knih vydaných mezi lety 1703 aţ 2009, ukazuje, ţe v rámci sta let před rokem 1950 došlo k 

poklesu publikovaných děl ţenských autorek literatury o polovinu:  

„In fact, there is an eye-opening, under-discussed decline in the proportion of 

fiction actually written by women, which drops by half (from roughly 50% of titles 

to roughly 25%) as we move from 1850 to 1950.“2  

Proto tento posun autoři nabízejí vysvětlení v podobě přechodu románové literatury z periferie 

(tam byla přístupnější ţenám) do oficiálního, uznávaného proudu literatury, kde se jí chopili 

muţi, dále zdůrazňují rozšíření pracovních moţností ţen v daném období a tedy jejich odklon od 

tohoto „pokleslého“ zaměstnání – ačkoliv, jak si všímají, tento úbytek autorek poznamenal 

pouze fikci, v produkci literatury faktu se počet autorek od počátku 19. století víceméně 

kontinuálně zvyšuje, masivního nárůstu se mu pak dostává po 70. letech 20. století.  

Statistika organizace VIDA (Women in literary arts) z roku 2010 ukazuje genderový 

nepoměr v případě článků a recenzí publikovaných časopisecky v USA – muţi podle tohoto 

průzkumu publikují aţ dvakrát častěji neţ ţeny, jejichţ témata jsou mnohem omezenější na 

„ţenské oblasti“ – manţelství, vztahy a rozchody, sex a péče o dítě.3  

Naproti tomu statistika bestsellerů podle The New York Times zaznamenává zejména po roce 

1990 nárůst ţen-autorek (ačkoliv jejich procentuální zastoupení aţ na výjimky nepřekročí 50 

%): v roce 1990 bylo mezi nejoblíbenějšími autory šest muţů a čtyři ţeny, v roce 2000 poměr 

muţi : ţeny byl 6 : 5 a v roce 2010 nastal mírný pokles do stavu 6 : 3. Pokud jde o ţánrové 

rozdělení publikovaných knih, muţi konstantně dominují v politických tématech (přes 90 % od 

roku 1960), dobrodruţných knihách (okolo 90 %), fantasy/sci-fi (okolo 90 %, ačkoliv se zdá, ţe 

 
1 UNDERWOOD A KOL. 2018.  
2 Tamtéţ, str. 2.  
3 KING 2010, CRISPIN 2011.  
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procento ţen píšících fantasy se zvyšuje), podíl ţenských autorek se naopak zvyšuje u hororů / 

knih s paranormálním tématem (z 10 % v roce 1980 na 55 % v roce 2010; do této oblasti jsou 

ovšem počítány i paranormální romance typu Stmívání, Upíří deníky), mysteriózních ţánrech 

(z 15 % v roce 1950 na 44 % v roce 2010; s výrazným výkyvem v 60. a 70. letech, kdy vycházejí 

díla Agathy Christie, jak poznamenávají autoři4), v historických knihách (z 48 % v roce 1980 

na 85 % v roce 2010), ţeny pak nejvíce dominují v oblasti červené knihovny (od roku 1980 se 

podílejí na této tvorbě ve více neţ 80 %).5  

The London Reviews of Books uvádí pro rok 2010 recenze 68 knih ţenských autorek, ale 195 

muţských autorů, přičemţ recenzenti byli ze 78 % muţi. Times Literary Supplement (TLS) pro 

stejný rok uvádí z 1 366 recenzovaných knih 75 % muţů (1 036), procentuální zastoupení muţů-

kritiků je taktéţ vysoké: 72 %. Editor TLS, Peter Stothard, k tomu však dodává, ţe tato diference 

není dána osobními intencemi editorů a recenzentů, nýbrţ zaměřením TLS a ţánry, jeţ muţe a 

ţeny přitahují:  

„I'm not too appalled by our figure, as I'd be very surprised if the authorship of 

published books was 50/50. And while women are heavy readers, we know they 

are heavy readers of the kind of fiction that is not likely to be reviewed in the pages 

of the TLS.“6  

Výrazný nepoměr kritiků je pak podle editorky The Guardianu Claire Armitsteadové7 ovlivněn 

prostým faktem, ţe se na tuto pozici hlásí mnohem více muţů neţ ţen.  

1.1 ... a česká literatura  

V českém literárním prostředí podobné statistiky nenajdeme, můţeme se ovšem podívat 

například na udílení cen za literaturu.  

Ne-li v samotné produkci děl, tak alespoň v jejím oceňování nadále dominují muţi.8 

Státní cenu za literaturu, udělovanou od roku 1995 (navazuje na tradici stejnojmenného 

oceňování z doby první republiky), získaly za dobu její obnovené existence ţeny pouze dvakrát 

– Květa Legátová za román Želary a Daniela Hodrová za román Vyvolávání a další literární 

 
4 I kdyţ Agatha Christie publikuje jiţ od 20. let.  
5 CIMA 2017.  
6 PAGE 2011.   
7 Tamtéţ.  
8 Příloha A – Přehled získaných literárních ocenění v českém prostoru i v české literatuře, tabulka P1.  
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činnost. Cenou Jaroslava Seiferta, udělovanou za vynikající básnické či beletristické dílo 

vydané nebo jinak zveřejněné v posledních třech letech v ČR či jinde, byly ţeny oceněny také 

dvakrát – v roce 1996 ji obdrţela Jiřina Hauková a v roce 1998 Věra Linhartová. I v udílení 

Magnesii Litery mluví čísla výrazně ve prospěch muţů (získalo ji pět ţen z 18 zatím oceněných), 

menší rozdíl nacházíme u Ceny Josefa Škvoreckého(6 : 4). Vyrovnaný poměr lze nalézt u Ceny 

Česká kniha, udělované od roku 2012 kaţdoročně jedné prozaické novince vydané domácími 

nakladatelstvími v průběhu předchozího roku. Zajímavou výjimkou je pak Cena Jiřího Ortena 

určená pro spisovatele mladší 30 let, kde za posledních 20 let mírně převaţují ţeny. Pokud však 

prozkoumáme udílení od roku jejího vzniku (1987), poměr se přehoupne ve prospěch muţů – 

18 ku 14.  

Co se čtenářské obce týče, z údajů Českého statistického úřadu vyplývá9, ţe muţi častěji 

volí faktografickou literaturu, zatímco u ţen převládá relaxační, zábavní funkce – aţ v 70 % 

případů si vybírají beletrii. Tyto preference podle Jiřího Trávníčka 10  pak přetrvávají i do 

dospělosti. Tento rozdíl se však poslední roky postupně vyrovnává, ţeny častěji neţ dříve sahají 

i po literatuře faktu.  

Téměř třetina českých čtenářek během jednoho kalendářního roku přečte deset a více knih, u 

muţů se jedná jen o 14 %. Celých 39 % můţu pak nepřečte za rok jedinou knihu, u ţen se jedná 

o 15 %. Tento rozdíl je dle Trávníčka v českém prostředí markantnější neţ jinde v Evropě. Vliv 

na to má ovšem i stupeň dosaţeného vzdělání – a podle statistik u nás mauritní zkoušky 

absolvovalo více ţen neţ muţů. Nejvíce knih čtou dále studenti, důchodci (i invalidní) a osoby 

na rodičovské dovolené, u lidí v produktivním věku je procento nečtenářů nejvyšší (nabízí se 

samozřejmě příčina, kterou jistě pozoruje mnoho z nás – na čtení v této etapě prostě není tolik 

času jako bylo dřív a jako, jak se ze statistik zdá, bude později).  

1.1.1 … a česká fantastika  

Podíváme-li se speciálně na ceny udělované fantastické literatuře, jakou je Cena Karla Čapka11, 

tzv. Mlok, udělovaná od roku 1982 (kromě roku 1995), zjistíme, ţe s postupem času, zejména 

pak po roce 2000, výrazně roste zastoupení ţen. Celkově za dobu existence ocenění získali 

Mloka 17krát muţi, 20krát ţeny – za posledních 8 let byly Mlokem oceněny pouze ţeny. Nutno 

říci, ţe samotného Mloka získává vţdy pouze jedna z (nyní uţ) čtyř vyhlašovaných kategorií – 

 
9 DEDERA 2018.  
10 TRÁVNÍČEK 2017.  
11 Příloha A – Přehled získaných literárních ocenění v českém prostoru i v české literatuře, tabulka P2.  
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novela (do 450 000 znaků), povídka (do 90 000), krátká povídka (do 30 000 znaků), 

mikropovídka (do 9 000 znaků).  

Navíc, jak poznamenává v předmluvě ke knize Žena s drakem Zdeněk Rampas, procento ţen 

účastnících se soutěţe CKČ rostlo od roku jejího vzniku ( v roce 1982 ţeny tvořily 15 %, coţ je 

„takřka stejný poměr muţů a ţen jako v produkci fantastiky oficiálních nakladatelství“12), v roce 

1989 dosáhlo 20 %, v roce 2006 přesáhl počet zúčastněných ţen 40 % a od té doby se drţí mezi 

40–45 %. Od roku 2016 také vychází edice Lehké fantastično, v jejímţ rámci vychází čistě 

ţenské sborníky fantastiky.  

Z příspěvků v této soutěţi také pravidelně vychází sborník Mlok, obsahující ty nejlepší 

příspěvky z různých soutěţních kategorií. Rok od roku (první sborník byl vydán v roce 1997 a 

obsahoval jen muţské autory) navíc počet ţen ve sborníku stoupá. Ve vydání z roku 2019 tak na 

440 stranách nalezneme 3 mikropovídky od R. Kolbaby, J. Vrány a I. Moravcové (tedy 2 : 1 

pro muţe), 5 krátkých povídek od D. Mamrilla, Z. Moravce, J. Pečenky, L. Vlašáka a I. 

Moravcové (4 : 1 pro muţe), 5 povídek od T. Petráska, V. Mertlíkové, I. Moravcové, R. Tomšů 

a E. Ţilkové (4 : 1 pro ţeny) a jednu novelu od M. Domské. Statisticky je tedy poměr muţů a 

ţen vyrovnaný, ţeny ale získaly větší kniţní prostor. Zdá se tedy, ţe s postupem času získávají 

ţeny v této oblasti rovnocennost, ne-li převahu.  

Ţeny jsou také dominujícími autorkami v tvorbě i četbě fanfikce, 13  tedy příběhů 

vytvářených fanoušky na základě jiţ existujícího fantastického světa. Nejobsáhlejší takovou 

databází byla stránka určená původně pro fanfikci ze světa Harryho Pottera 

(fanfiction.potterharry.net, nyní jiţ bohuţel neexistující), jejíţ zaměření se postupem času 

rozšířilo na jakoukoliv fanfikci, včetně původní tvorby (tedy zasazené do originálního světa). 

V tomto ţánru převaţuje erotické zaměření povídek (často dokonce homoerotické, tzv. slash), 

nabízí se tak připodobnění k literatuře červené knihovny, která je také výhradně ţenským 

ţánrem. Nedá se ovšem říci, ţe by se v muţi psané fantastice nevyskytovala erotika, za všechny 

jmenujme například Příliš dlouhou swingers párty z pera Františka Kotlety.  

Nabízí se otázka, kdo tedy fantastiku čte. Je vidno, ţe zastoupení ţen a ţenského tématu 

má v produkci fantastiky (a literatury obecně) vzestupnou tendenci a je moţné, ţe ţeny tento ţánr 

do budoucna opanují. Rezonuje tento proces také mezi čtenářstvem? Podrobnější údaje ke 

 
12 „Dlouhá cesta ţen“. In: HLOUŠKOVÁ 2017, str. 1.  
13 ABBASOVÁ 2018. 
14 Tamtéţ.  
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zodpovězení této otázky chybějí, nicméně můţeme-li alespoň hrubě soudit z údajů návštěvnosti 

fantasy conů, jak je zmapovala Abbasová14 (stránka, na niţ odkazuje, jiţ není dostupná a ţádné 

cony v současnosti podobnou statistiku nenabízejí), zjistíme, ţe v roce 2016 tvořily dívky a ţeny 

40 % všech účastníků.  

Ţe téma zastoupení ţen a jejich (či postav obecně) obrazu ve fantasy literatuře je 

zajímavým tématem i pro laickou veřejnost, je vidět například z článku feministky, autorky a 

překladatelky Diany Benšové 14 , ze serveru www.feminismus.cz. Tato webová stránka, 

sponzorovaná Slovak-Czech Women’s Fund, o sobě píše, ţe je „názorový portál současného 

feminismu“. V článku, jenţ nese název Role fantasy literatury při upevňování a oslabování 

zažitých genderových schémat, uţ v počátku poznamenává, ţe dle jejího názoru „je fantasy 

koncipováno jako pohádky pro dospívající a mladé muţe“ 16.   

Autorka, zdá se, nepřikládá důleţitou významovou roli ţenským postavám, jsou-li v opozici k 

hrdinovi (ačkoliv stejnou logiku by šlo uplatnit na muţské antagonisty fantastických příběhů, 

kterých je minimálně stejně jako kladných – ne-li i více, protoţe hrdina často musí v příběhu 

porazit více neţ jednoho protivníka) a existenci matriarchátu v příběhu z pera muţe by 

povaţovala za „masochismus“.  

Tento laický přístup k genderu ve fantasy literatuře (ale i literatuře či jazyku obecně) 

nutně vede k degradaci gender studií v očích odborné i neodborné veřejnosti. I proto jsme se 

rozhodli pokusit se o stylometrickou a kvantitativní studii uplatnění genderových rozdílů ve 

fantastice. Nejprve je ovšem nutné upřesnit si uţívanou terminologii.  

    

2 Co je fantastická literatura  

Fantastika / fantastická literatura / fantasy jako ţánr zaţívá svůj boom od druhé poloviny 20. 

století dodnes. To, co je pod tímto pojmem dnes rozuměno, definoval ve stati Úvod do 

fantastické literatury Tzvetan Todorov jako literární text obsahující zázračno15, tedy fantastický 

prvek, jenţ není a nepotřebuje být vysvětlený – je vlastní vystavěnému fikčnímu světu, 

akceptovaný postavami, vypravěčem i čtenářem.  

 
14 BENŠOVÁ 2001. 
16 Tamtéţ.  
15 TODOROV 2010.  
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Zpočátku byla sci-fi (dále SF) literatura a fantasy literatura vnímána jako oddělené ţánry 

(SF coby „science“ ukrývá poznání, fantasy jako „fiction“ odcizení)16, přičemţ zájem byl upřen 

hlavně na SF, které bylo vnímáno jako typický ţánr postmoderny. Oba ţánry se postupem času 

(i vzhledem ke mísení mezi sebou a svým přesahům do mnoha jiných ţánrů – hororu, detektivky, 

romance) začaly chápat jako dvě provázané odnoţe literatury fantastické. Tomu odpovídá i 

běţné kombinování těchto (polo)ţánrů v jedné sbírce. Funkcí fantastické literatury je (mimo 

jiné) reflexe a poznání podstaty vlastního světa a kultury.17   

V českém literárním prostředí narůstá objem tohoto ţánru zejména po roce 1989, ačkoliv 

jiţ před tímto datem vyčleňuje O. Neff18 čtyři etapy fantastiky. První do roku 1914, druhou v 

období první republiky, třetí fáze vrcholí v přelomu 50./60. let, čtvrtá zahrnuje léta 80. a pátá 

se vyčleňuje po revoluci. V ní lze rozdělit autory na čtyři publikující generace: první autorská 

generace fantastiky, „klasická“ (do níţ patří kromě něj také Jaroslav Velinský, František 

Novotný či Jiří W. Procházka). Druhá generace se objevuje v polovině 90. let (Jiří W. 

Procházka, Leonard Medek, Jaroslav Mostecký, Vladimír Šlechta, Miroslav Ţamboch, 

Františka Vrbenská, Jana Rečková), třetí, svou ţánrovou příslušností specifickou, generaci tvoří 

Veronika Válková (aka Adam Anders), Vilma Kadlečková, Robert Fabian, Richard Šusta, 

Svatopluk Doseděl a další. Mladou generaci, vznikající v prvním desetiletí nového tisíciletí, 

zastupuje Petra Neomillnerová či Pavel Renčín. Generace (zatím) poslední se objevuje v 

desátých letech a mezi její autory řadíme například Petra Schinka, Mílu Lince,  

Leoše Kyšu či Jana Kotouče.21   

    

3 Vývoj koncepce genderu ve světě  

Současné genderové studie19 rozlišují tři rody: přirozený/biologický rod, tedy pohlaví: muţ proti 

ţena + neţivé věci; lingvistický/gramatický/jmenný rod (v češtině muţský ţivotný a neţivotný, 

ţenský a střední), jenţ je vlastní jazykům s rodovou rozlišností v rámci morfologie, syntaxe 

a/nebo lexika. A rod sociální, tedy gender, socio-kulturní fenomén, jehoţ atributy si osvojujeme 

pod vlivem světa, jenţ nás obklopuje. Nutno ovšem podotknout, ţe jedntlivá rozdělení v běţné 

 
16 SUVIN 1979.  
17 KUDLÁČ 2016.  
18 „Pět etap české fantastiky“. In: ADAMOVIČ 1995. 
21 KUDLÁČ 2016.  
19 AIKHENVALD 2016, EHRLICH 2014, COATES 2013, ECKERT 2013, HELLINGER 2003.  
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praxi často splývají. Jak vysvětluje Katerina Kedron 20 , principem utváření genderových 

stereotypů je (běţná) konceptualizace světa kolem nás; konceptem je pojem odpovídající naší 

představě o významech, s nimiţ operujeme v procesu myšlení a které odráţejí naše zkušenosti a 

znalosti. Koncept genderu je zavislý na dalších aspektech, jako je národ, kultura a sociální 

vrstva, ačkoliv samotná binarita genderu (zde lépe biologického rodu) je vlastní téměř všem 

kulturám21. Obecně je přijímán (a feministkami hojně kritizován) pohled na muţe jakoţto na 

neutrální, bezpříznakovou identitu či (jazykovou) realizaci, zatímco ţena bývá vnímána jako 

deviace s často negativními konotacemi. Sobě přináleţící genderlekt si osvojujeme uţ od 

ranného dětství – je předpokladem našeho funkčního začleněné do společnosti kolem nás a plné 

akceptace zvoleného genderu.22  

Termín gender role se poprvé objevuje v práci J. Moneyho z roku 195523, gender 

identity se poprvé objevilo v tisku 21. 11. 1966 společně s oznámením o vzniku nové kliniky 

pro transsexuály v Nemocnici Johna Hopkinse. Nejznámnějším případem spojeným se jménem 

J. Moneyho je experiment s dvojčaty ze šedesátých let, známý pod názvem John/Joan Case. Jde 

o případ nepovedené obřízky u jednoho z bratrů, na základě čehoţ bylo pod taktovkou J. 

Moneyho přistoupeno k operativní změně pohlaví. Dítě bylo dále vychováváno jako dívka 

Brenda, coţ mělo potvrdit přímý sociální a kulturní vliv na akceptaci genderu, a společně s 

bratrem podrobováno kaţdoročním prohlídkám. Experiment byl veřejností i samotným 

Moneym povaţován za úspěšný a na jeho základě bylo provedeno mnoho dalších operací, 

ačkoliv Brenda jiţ ve třinácti letech vyhroţovala (i s odkazem na návštěvy u  

Moneyho) sebevraţdou. V roce 1980 se dozvěděla o svém původu a během sedmi let se z ní stal 

David. Ten v dospělosti osočoval Moneyho z psychického i fyzického ublíţení na zdraví jeho i 

bratrově – bratr se předávkoval v roce 2004, David spáchal sebevraţdu o dva roky později.24  

Významným milníkem v oblasti zkoumání genderu je práce Robin Lakoff, jeţ v roce 

1975, v době tzv. druhé vlny feminismu publikovala studii Language and Woman’s Place 

 
20 2014.  

21 Výjimku tvoří například lakotština – Lakoté (Siouxové) rozlišují kromě muţe a ţeny také jedince s potenciálem 

stát se muţem/ ţenou, koskalaka a wikte, jedince s duší jiného pohlaví neţ jaké mají tělo. AIKHENVALD 2016.  
22 HAAS 1979.  
23  „Gender role is appreaised in relation to the following: general mannerisms, department and demeanor; 

spontaneous topics of talk in unprompted conversation and casual comment; content of dreams, daydreams and 

fantasies; replies to oblique inquiries and projective tests; evidence of erotic practices and, finally, the person’s 

own replies to direct inquiry.“ MONEY 1973.   
24 GAETANO 2017.  
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pojednávající o diferencích muţského a ţenského sociálního genderu v chování i jazyce. Její 

výsledky byly často zaloţeny na osobní zkušenosti a v následujících desetiletích se přesnějšími 

zkoumáními mnohé z nich potvrdily a mnohé vyvrátily (ţenám připisovala uţívání tázacích 

dovětků, sémanticky vyprázdněných adjektiv, nekonkrétnost, zdvořilost, větší tendenci k 

omluvám, hyperkoreci, nepřímé rozkazy)25.  

Současný výzkum genderu se dá rozdělit na dvě oblasti pozorování: zkoumání rozdílů 

(difference) 26, zabývající se distinkcí rozdílných sociálních (byť provázaných) subkultur muţe 

a ţeny, a zkoumání dominance2728 jedné subkultury nad druhou a uplatnění jazyka v tomto 

procesu, zejména v rámci panujícího diskurzu, s tím i snaha o vyváţení stále existujících 

nerovností.  

3.1 Genderová lingvistika  

Tento mladý obor se věnuje realizacím a reprezentacím genderu a jeho rozdílů v jazyce, 

včetně pozorování toho, jak jazyk spolupomáhá utvářet obraz světa.  

V rámci genderové ligvistiky se objevuje pojem genderlekt. Jde vyčlenitelnou a 

svébytnou podobu langue vlastní kaţdému genderu. Jeho existence a funkční projevy jsou stále 

tématem různých studií. V minulosti se této problematice věnovali Holmesová31 a Eckertová29. 

Výsledky jejich práce napovídají, ţe ţeny více diskutují o vztazích, uţívají více komplimentů, 

omluv a facilitativních otázek, snaţí se o větší kontakt se čtenářem/posluchačem, zatímco muţi 

se soustředí zejména na informace, které předávají.  

Alexandra Y. Aihkenvaldová30 se ve své knize How gender shapes the world zaobírá 

zmíněným tématem na materiálu 700 různých jazyků – čeština mezi nimi bohuţel není.  

Ředitelka Jazykového a kulturního výzkumného centra na Univerzitě Jamese Cooka věnuje 

zvláštní pozornost ligvo-sociálním odlišnostem zejména v minoritních původních kulturách 

Ameriky, Afriky i Austrálie a Oceánie, zkoumá však také běţné západní jazyky – angličtinu, 

němčinu, italštinu, francouzštinu aj. Kromě morfologických a lexikálních jevů se snaţí 

vypozorovat obecné koncepty typické pro muţe a ţenu, tedy maskulinní a femininní typy. Všímá 

 
25 „Talking like a lady“. In: CAMERON 1999, str . 244–252.  
26 TANNEN 1990, CAMERONOVÁ 2017.  
27 SPENDER 1985, VALDROVÁ 2018.  
28 , 2014.  
29 1992.  
30 2018.  
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si funkce jazykové odlišnosti genderu v rámci primitivních společností, kde jazyk, potaţmo 

maskulinní či (méně často) femininní varianta můţe signalizovat dosaţený společenský status.  

Rozdílost uţití jazyka v rámci genderu (tedy genderlektu) lze podle Aikhenvaldové nalézt v 

několika oblastech:  

▪ Fonetika. Byly pozorovány rozdíly v intonaci, výslovnosti i výšce hlasu mezi 

jednotlivými gendery. Ţeny upřednostňují stoupavou intonaci proti muţské klesavé, v 

rámci výslovnosti více tíhnou k signalizaci přináleţitosti do vlastní sociální skupiny 

(tedy ţena pohybující se ve společnosti uţívající jazyka korektně tíhne k vyšší preferenci 

správných forem, příslušnice periferní či (i jazykově) diferencované společnosti 

preferuje v míře vyšší neţ muţi variety, slangové, argotové, jazykové enklávy, kulturně 

bliţší dané společnosti), hlas mívají posaţený výše.  

▪ Oblast syntaktická. Zdá se například, ţe ţeny častěji uţívají otázek: sledují tím zejména 

jejich kontaktovou a facilitivní funkci, umoţňují dalšímu účastníku konverzace snáz se 

vyjádřit k tématu. Muţi uţívají otázek víc ve funkci konfirmativní.31 Ukazuje se ovšem, 

ţe v této oblasti hraje velkou roli společenská role mluvčího – vyšší pozice mají tendenci 

klást více facilitativních dotazů (například ve vztahu doktor–pacient, učitel–ţák, rodič–

potomek).  

▪ Oblast lexikálně-sémantická. Aikhenvaldová si všímá sémantických kategorií, které se 

zdají typické pro maskulinní a femininní gender. Do této patří:  

▪ Slovotvorba. Zde je pozornost upřena na vyváţenost pojmenování zejména profesí a 

oblastí zájmu, tematizované jsou zde obecné kategorie profesí a jejich jazykový obraz 

skutečnosti (např. letuška vs. stevard, *stevardka, sestřička vs. doktor, ale i pan vs. 

slečna/paní).35  

A samozřejmě oblast morfologická. Odlišnost (často na bázi dichotomie biologické) je zde 

reprezentována odlišnými morfologickými kategoriemi, zejména v rodě, ale i v čísle.  

V českém jazykovém systému jde o rodovou diferenci substantiv, adjektiv tvrdého vzoru, 

pronomin (personálií, relačních pronomin, demontrativ), některých numeriálií a verb se 

jmenným rodem.  

Sémantické kategorie typické pro obraz genderu  
 

 
31 LAKOFF 1973, MCMILLAN 1977, CAMERON 1988. 
35 ECKERT 2013, VALDROVÁ 2018 ETC.  
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Maskulinní  vertikální  velký  dlouhý  silný  aktivní  agresivní  chytrý  dávající  divoký  

Femininní  horizontální  malý  kulatý  slabý  pasivní  milující  nápomocný  přijímající  morální  

Tabulka č.1: Jazykové rozlišení genderu podle Aikhenvaldové.  

V první kapitole zmiňovaná diachronní studie32 o transformaci genderu v anglicky psané 

fikci ukazuje, ţe se v období mezi lety 1850 a 1950 nezmenšil jen objem fikcí publikovaných 

ţenami (pro více vizte kapitolu 1), ale i realizací ţenských postav, paradoxně právě v období 

rozmachu feminismu a počátku uvolňování genderových rolí, značně ubylo. Jsou to právě ţeny-

autorky, které ve svých textech více realizují ţeny (rovnocenně s muţskými postavami), muţští 

autoři konstantně nedávají svým ţenským postavám více prostoru neţ přibliţně třetinu příběhu 

– ovšem i v rámci ţenami psaných textů se prostor určený ţenským postavám ve 20. století 

zmenšuje. Po roce 1960 objem autorek fikce narůstá, v případě literatury faktu pozorujeme 

konstantní růst jiţ od počátku 20. století. Z dat vyplývá, ţe rozdíly mezi charakterizací různých 

genderů se postupem let smývají, přičemţ v genderlektu ţen lze sledovat niţší diferenci neţ v 

genderlektu muţů.  

Získaná data dále ukazují, ţe v rámci zkoumaných textů muţi častěji získávají, zatímco ţeny 

cítí; čtou ale obě pohlaví stejně. S ţenskými postavami se také častěji pojí slova jako srdce, slzy, 

povzdechnutí, ale také mysl, duch/duše, pokoj, komnata, smát se, usmívat se, oči, vlasy, rty, 

obličej a hlas (okolo roku 1950 se situace částečně vyrovnává u slov srdce, mysl, duše). S muţi 

bylo častěji spojováno menší mnoţství slov, například touha, dům, stát , zubit se, uchechtnout 

se, hruď, kapsa( v polovině století se mění frekvence u slov komnata, dům). Některá slova se v 

průběhu desetiletí naopak stala více genderově specifická, například vlasy či hruď a kapsa.  

Podle autorů existuje také rozdíl v uţívání výrazů podle genderu autora: ţeny-autorky 

charakterizují své ţenské postavy výrazy, které jsou v muţských textech typické pro muţe a 

naopak (např. marry, spend nebo busy).  

Typizace genderů v anglicky psané literatuře posledních dvou století  

Slovní 

druhy  

Muži   Ženy   

Nalezený 

denotát  

Český překlad  Nalezený denotát  Český překlad  

 
32 UNDERWOOD A KOL. 2018.  
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Substantiva  passion, 

country, chest, 

pocket,  

touha, stát, 

hrudník, kapsa  

room, heart, tears, 

mind, spirits, eyes, 

lips, face, voice, hair  

pokoj, srdce, slzy, mysl, 

duch/duše, oči, rty, 

obličej, hlas, vlasy  

slovesa  chuckled 

grinned, got  

zubit se, 

uchechtnout se, 

mít/dostat  

feel, sighs, smiled, 

laughed  

cítit, povzdechnout si, 

usmívat se, smát se  

Tabulka č. 2: Stereotypizace genderů dle výzkumu Underwooda a kol.  

Nedostatkem tohoto výzkumu, jak sami autoři poznamenávají, můţe být fakt, ţe zkoumaná data 

pocházejí výhradně z akademických knihoven (ačkoliv autoři pro porovnání zkoumali také 

korpus Chicago Text Lab a románové bestsellery podle časopisu Publishers Weekly z rozmezí 

20. aţ 70. let minulého století a došli ke stejnému výsledku), nejedná se tedy o náhodný výběr 

knih a výsledky tak nemusejí odpovídat celému literárnímu prostředí ani v anglosaském světě, 

natoţ mimo něj, respektive mimo svět anglosaské bílé populace střední třídy, coţ je skupina, 

která je nejen nejčastěji producenty výzkumů o jazyku, ale také jejich objekty33.  

V roce 2003 se tématu genderlektu věnoval tým S. Argamona, M. Koppela, J. Fineho a 

A. R. Shimoniho. V rámci dat britského národního korpusu (uţito bylo 304 dokumentů) byla 

automaticky hledána klíčová slovní spojení aţ do výše tří jednotek a jejich n-gramy, zvláštní 

pozornost byla věnována rozdělení textů na beletrii a literaturu faktu. Jejich výsledky potvrdily, 

ţe: ţeny mají tendenci uţívat více osobních zájmen k odkazování v rámci textu a obecně volí 

výrazy značící jejich osobní zaujetí tématem (sdělují osobní zkušenost a pohled při konstatování 

nových informací) a zdůrazňují jak osobu autora (sebe), tak vztah autorčtenář (časté uţití frází 

jako I think), častěji také sahají po negaci analytické (morfém značící negaci figuruje jako 

samostatné textové slovo), mají tendenci zkracovat a uţívají více přímé řeči.   

Muţi častěji sahají po determinátorech (určité členy, číslovky, zejm. základní, větší 

soustředěnost na předávané informace) a obecně se vyjadřují spíše informativně, častěji uţívají 

konkretizující předloţková spojení (např. garden of roses). Ţeny mluví více o vztazích, muţi o 

věcech. Ţeny častěji uţívají osobních zájmen v singuláru, muţi v plurálu, frekvence zájmen 

středního rodu je vyrovnaná, ţeny ovšem častěji volí he/she neţ it. Ze studie také vyplývá, ţe 

znaky typické pro muţský genderlekt jsou zároveň typické pro literuturu faktu a ţenský 

genderlekt se rysy více shoduje s beletrií.  

 
33 CAMERONOVÁ 2017.  
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Podle této studie byla následně vyvinuta volně dostupná aplikace GenderGuesser34, jeţ na 

základě textu o minimální délce 300 slov rozhodne, zda byl pisatel muţem či ţenou. Výsledek 

je ovlivněn zaměřením textu – jeho formalitou/neformalitou a přesnost se pohybuje okolo 80 

%.  

V roce 2008 se genderlektem zabýval tým Matthewa L. Newmana39. Na korpusu o 

velikosti 14 000 textů zjistili, ţe muţi uţívají v průměru delších slov, více čísel, členů a předloţek, 

více nadávají a vyjadřují se k současným palčivým tématům. Ţeny častěji uţívají zájmena, 

slovesa v přítomném i minulém čase a pocitově zabarvené výrazy, negaci, zaobírají se 

psychologickou a sociální povahou věcí, nacházíme vyšší výskyty slov jako myšlenky, emoce, 

city. Nulové rozdíly byly pozorovány u celkového rozsahu, otazníků, první osoby plurálu a u 

popisu vzteku, času a prostoru.  

3.1.1 … v české obci  

Do českého povědomí přichází problematika genderu aţ počátkem 90. let. V minulosti sice byla 

tomuto tématu věnována pozornost, zejména z hlediska slovotvorby – časopis Naše Řeč35 se za 

dob první republiky vyjadřuje k problematice názvů povolání a začleňování přechýlených 

podob do běţné mluvy, příp. posun jejich významu – z paní doktor k paní doktorce/doktorové 

– druhá podoba ztrácí význam manţelka doktora, dvojice poslanec/poslankyně, člen/členka, 

zločinec/*zločinka. K podobnému se vyjadřuje Dokulil aj.  

41 
 i v 50. letech s konstatováním, ţe se zvyšováním podílu zaměstnankyň v různorodých 

pracovních procesech se přirozeně obohacuje i slovní zásoba o jim poplatné rodové varianty, a 

to zejména za pouţití sufixů -ka, -yně, -kyně, -ice; ale v době normalizace zájem o tuto oblast 

utichá a projevuje se aţ s příchodem západních kultur a moderních vědeckých směrů do našeho 

prostoru.  

Vzhledem k nevyrovnanosti vývoje u nás a ve světě byly názory české obce na teorii genderu v 

české vědecké obci zpočátku rozporuplné (pohled na feminismus byl pak otevřeně negativní)36, 

nicméně jiţ v roce 1996 se pořádá mezinárodní vědecká konference v Brně s názvem Žena – 

 
34 GenderGuesser, nástupce původního programu. Dostupný na 

stránce: http://www.hackerfactor.com/GenderGuesser.php 
39NEWMANN A KOL 2008.  
35 OBERPFALCER 1932, 1933,  41 

DOKULIL 1951, 1951, SR. 1951.  
36 Srov. ČMEJRKOVÁ 1995, NEBESKÁ 1997.  



22  

  

jazyk – literatura. Výrazným, i kdyţ rozporuplně nazíraným, hlasem na českém poli genderové 

lingvistiky je například Jana Valdrová37, zabývající se zejména generickým maskulinem a 

zdůrazňující nutnost (pod vlivem podobných tendencí dalších zemí) oprostit se od genderově 

nevyváţených vyjadřování. Proti tomu se staví Světlana Čmejrková, Jana Hofmannová, 

František Daneš i jiní, zejména z obavy o přehlednost vyjádření a umělých zásahů do jazyka.38 

Sabina Širokovská konstatuje:   

„Nelze popřít, ţe existují rozdíly ve vnímání skutečnosti dané rozdílnou zkušeností 

pohlaví v rámci sociálního konceptu genderu, jeţ jsou pak přenášeny do 

komunikace, a tedy také do všech projevů písemné komunikace včetně  

literatury.“39  

Na dvojím (muţském a ţenském) překladu díla Milenec lady Chatterleyvé stopuje rozdíly 

genderlektu. Všímá si samozřejmě i časového rozestupu mezi oběma překlady (překlad Staši 

Jílovské vyšel v roce 1932, František Vrba jej vydal v roce 1987), jenţ má vliv na vyznění textu. 

Tento článek byl ovšem hojně kritizován, například překladatelem Viktorem Janišem.40  

Vzhledem k neustávajícímu celospolečenskému zájmu o tuto oblast se nicméně s 

existencí genderu a jeho problematik smiřuje i česká věda a vznikají první hlubší studie, 

aplikující teorii genderu na české jazykové prostředí. Z nich jmenujme obecně-koncepční 

přehled Jany Valdrové Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních 

identit z roku 2018. Tato publikace, zabývající se zejména lingvo-genderovou (muţskou) 

dominancí, popisuje rozdíly, na něţ jde v českém lexikálním systému uplatnit genderový pohled. 

Jedná se o problematiku generických pojmenování, přechylování (kritizuje nedostatečný výčet 

ţenských/muţských názvů osob v digitalizované podobě Slovníku spisovného jazyka českého z 

roku 2011, v němţ chybí např. *zásobovačka, *respondentka, či *mažoret) a jeho nestability 

(pediatra/pediatryně/pediatrička), asymetrie ve vyjadřovací praxi (asistent/asistentka, 

sekretář/sekretářka, společenský status spojený s výrazem učitel/učitelka či fanoušek/fanynka). 

I její přístup bývá ovšem terčem kritiky.41  

 
37 Z jejího pera pocházejí například články „K české genderové lingvistice“ (z roku 1997), „Novinové titulky z 

hlediska genderu“ (2001).  
38 ČMEJRKOVSKÁ 1997, 2002, DANEŠ 1997, HOFFMANNOVÁ 1995.  
39 ŠIROKOVSKÁ 2004.  
40 2004.  
41 CHROMÝ 2008.  
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Dalším českým dílem na poli genderové lingvistiky je studie K. Kedronové Genderové 

aspekty ve slovanské frazeologii 42 , v němţ jsou na frazémech tří slovanských jazyků, 

běloruštiny, polštiny a češtiny, zkoumány sémantické kategorie spojené s označením muţe a 

ţeny. Kedronová si všímá existence genderových stereotypů a jejich uplatnění v jazyce, 

zkoumané frazémy rozděluje na několik oblastí: fyziologie, povaha, společenské vztahy, 

partnerské vztahy, mentální schopnosti.  

V rámci fyziologie zjišťuje, ţe jako atraktivní se hodnotí mladé ţeny, staré ţeny jsou často 

spojeny s negativním hodnocením – stejně tak ale muţi. Postava ţeny je často popisována 

společně s dalšími rysy jako je vzhled, stav a povaha, muţi jsou popisováni pouze fyzicky. 

Statná postava je u obou genderů nazírána pozitivně, tlustá či zavalitá negativně. Tělesný vzhled 

je u ţen popisován skrze sexuální přitaţlivost (Kedronová to charakterizuje jako typicky muţský 

pohled) a eleganci pohybu, muţ je popisován obecněji, v rámci pohyblivosti bývá spíše 

těţkopádný. V rámci oděvu je u obou genderů negativně brána nečistota a nepořádnost, čeština 

však negativně hodnotí metrosexuály (chodit jako slečinka). Společně je v obou genderech 

pozitivně hodnocena zralost, její promeškání negativně, stejně tak nesouhlad věku a chování. 

Vybočující sexuální aktivita (vysoká či příliš nízká) je u ţen hodnocena negativně – u muţů 

pouze, jsou-li staří či ţenatí. Těhotenství a panenství je vnímáno pozitivně (u druhého přechází 

s postupem věku do negativního hodnocení). Ţeny jsou v této kategorii hodnoceny spíše skrze 

svůj vzhled a sexualitu, u muţů se kladě větší důraz na fyzické vlastnosti.  

V zastoupení frazémů o povaze převaţují ve všech třech jazycích muţské frazémy. 

Častěji se popisují negativní vlastnosti – přičemţ ţeny hodnotí jiné ţeny negativně, z muţského 

názoru převaţuje postoj pozitivní. Pro ţeny je příznačné pomlouvání, upovídanost, hašteřivost, 

rozmarnost, lehkomyslnost, naivita, zlostná povaha, ale i vlídnost, laskavost a skromnost; pro 

muţe pijáctví, sprosté vyjadřování a agresivita. Typicky muţskými vlastnostmi jsou: odváţnost, 

volnost, vtipnost, zkušenost, bojovnost, nebojácnost, ušlechtilost, vznešenost, hrubost, chtivost, 

nepořádnost, tvrdohlavost. Zbabělost je typičtější pro ţeny a u muţů je vnímána negativněji. 

Povýšenost, domýšlivost, lenost, rozmazlenost jsou negativně hodnocené vlastnosti u obou 

genderů.  

V rámci společenských vztahů se nejvýrazněji objevuje popis funkce v rodině, která 

poskytuje útočiště, přehnaná starost, zdůrazňovaná zejména u matky, (či nedostatečná u 

 
42 2014.  
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macechy) je však hodnocena negativně. V popisu sociální statusu manţelství je pozornost 

soustředěna na ţenu, manţelku, vdovu, rozvedenou či nikdy neprovdanou. Při popisu povolání 

je pro muţe příznačnější výskyt vyšších povolání či vyjadřování úcty, specificky se zde objevují 

vojenské profese, hospodářství. Muţi jsou spojováni se silou a tvrdostí. Popis povolání ţen můţe 

častěji vyjadřovat neúctu, méněcennost, jejich doménou je domácnost a její pořádek či typické 

uspořádání, zdůrazňuje se píle hospodyně.  

V popisu vzájemných vztahů zaujímá větší roli muţ, důraz je kladen na instituci 

manţelství a akt sňatku – muţ má aktivní roli. Sňatek je pro muţe hloupostí či břemenem, pro 

ţeny cílem. Zamilovanost je pro oba gendery popisována jako nepříčetnost či pomatení, zejména 

u muţů jde o negativní hodnocení. Muţ pod vlivem ţeny je hodnocen negativně, ţena pod vlivem 

muţe téměř není tematizována. Věrnost je pozitivem pro oba, nevěra je častěji hodnocena z 

pozice povedeného muţe.   

Mentální schopnosti jsou více hodnoceny u muţů, jde o pozitivní hodnocení chytrosti, 

rozumnosti, mazanosti či negativní hodnocení hlouposti.  

Obecně tedy frazémy podporují genderové stereotypy. Ţena má být krásná, jemná, 

slušná, muţ na druhou stranu silný, rozhodný, galantní. V konceptu ţeny převaţuje muţský 

pohled, muţe často definují obecně lidské vlastnosti – zachovává tedy svou nepříznakovost, muž 

bývá často synonymem člověka.  

    

4 Shrnutí předchozích výzkumů  

Na základě literatury probrané v předchozí kapitole můţeme shrout dosavadní výzkumy 

následovně: lze říci, ţe se postavení ţen v rámci produkce literatury všeho druhu zvyšuje (ţe 

mezi čtenáři převaţují ţeny je jiţ dlouho známo). Zejména ve fantastice je jejich nárůst dobře 

viditelný. Ţeny dávají ţenským postavám více prostoru neţ muţi, ale při popisu jsou genderově 

neutrálnější.  

Existence genderlektu je prokázána hned v několika oblastech – mnoho studií se zabývá 

mluveným projevem a s ním spojenými (zejm. fonetickými) rysy, ať uţ jde o výšku hlasu, 

intonaci, či uţití spisovných/nespisovných výrazů (v obou extrémech nalézáme více ţen). V 

syntaxi ţeny vyuţívají facilitativních otázek (ve funkci kontaktové) a zájmen, zdůrazňují svou 

osobu a názor, častěji sahají po analytické negaci. Muţi uţívají delších slov, členů (v jazycích, 
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jeţ jimi disponují), předloţkových vazeb, zájmen v plurálu. Jiné faktory, jako například délka 

textu, slovní bohatství, obecně uţití sloves či tázacích vět, neukázaly ţádnou diferenci.  

Co se jazykového obrazu ţeny a muţe týče, v rámci slovotvorby nacházíme postupnou 

snahu o vyrovnanost jednotlivých genderů v gramatických rodech, zvláště co do povolání a 

dalších oblastí, do kteých ţeny poslední desítky let vstupují.  

Nejobsáhlejší je pak oblast sémantiky, v jejímţ rámci můţeme vyčlenit muţské a ţenské 

koncepty:  

Pro muţe jsou typické:   

▪ sémantické kategorie: vertikální, velký, dlouhý, silný, aktivní, agresivní, chytrý, 

dávající, divoký;  

▪ konotáty: touha/vášeň, stát, hrudník, kapsa, zubit se, uchechtnout se, mít/dostat, vyšší 

pracovní pozice a vojenství/válečnictví, manţelství jako překáţka, hloupost;  

▪ vlastnosti: stáří (negativně), těţkopádnost, aktivita, pijáctví, vulgarita, agresivita, 

odváţnost, volnost, vtipnost, zkušenost, bojovnost, galantnost, nebojácnost, ušlechtilost, 

vznešenost, hrubost, chtivost, nepořádnost, tvrdohlavost, síla, tvrdost,chytrost, 

mazanost, rozumnost.  

Pro ţeny jsou typické:   

▪ sémantické kategorie: horizontální, malý, kulatý, slabý, pasivní, milující, nápomocný, 

přijímající, morální;  

▪ konotáty: pokoj, srdce, slzy, mysl, duch/duše, oči, rty, obličej, hlas, vlasy, cítit, 

povzdechnout si, usmívat se, smát se, domácnost, niţší pracovní pozice, manţelství jako 

cíl;  

▪ vlastnosti: mládí (pozitivně), stáří (negativně), sexuální přitaţlivost, elegance pohybu, 

krása, jemnost, slušnost, těhotenství, mateřství, panenství, pomlouvačnost, upovídanost, 

hašteřivost, rozmarnost, lehkomyslnost, naivita, zlostná povaha, vlídnost, laskavost, 

skromnost, zbabělost, přehnaná/nedostatečná starostlivost, méněcennost, smysl pro 

pořádek, píle.  

4.1 Formulace teoretických východisek   

Na základě předchozích kapitol by se tedy dalo konstatovat, ţe existuje (a je zmapovatelný) 

rozdíl v uţívání jazyka mezi ţenami a muţi (tzv. genderlekt), v charakteristice muţských a 
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ţenských postav. Teoretická východiska, ze kterých budeme vycházet v následující části, tedy 

znějí:  

a) Je moţné kvantifikovat rozdíly v genderlektu.  

b) Je moţné kvantifikovat a kvalifikovat rozdíly v charakteristice postav beletrie s ohledem 

na jejich gender.  

Následuje kapitola zabývající se metodou vyuţitou ke zkoumání této problematiky v rámci 

korpusového materiálu v českém jazyce.  

    

5 Metoda  

5.1 Konkrétní zkoumané jevy  

Pro zkoumání této problematiky byla zvolena kvantitativní metoda, a to hned z několika důvodů 

– její ráz nám umoţní obsáhnout velké mnoţství studovaného materiálu, který by byl kvalitativní 

formou při lineárním čtení jen těţko zvládnutelný. Dalším důvodem je opora o předchozí 

kvantitativní výzkumy, které blíţe popisujeme v předchozích kapitolách a slouţily nám k 

stanovení východisek, jakoţ i při závěrečném porovnání získaných výsledků s těmito studiemi. 

Neméně důleţitým kritériem byla také replikovatelnost a moţné rozšíření této studie v 

budoucnu.  

Ověřování hypotéz je  rozděleno na několik okruhů: a) genderlekt, b) charakteristika 

postav, c) charakteristika postav v rámci genderlektu.  

5.1.1 Genderlekt  

Rozdílnost genderlektů budeme s ohledem na výsledky zahraničních výzkumů zkoumat na 

následujících oblastech: frekvence slovních druhů, slovní bohatství a dějovost textu. Ze 

slovních druhů se budeme soustředit na diferenci výskytu substantiv, adjektiv, zájmen, číslovek, 

sloves, příslovcí a předloţek. V rámci slovního bohatství textu prozkoumáme průměrnou délku 

textů i slov.  

5.1.2 Charakteristika postav  

Vzhledem k povaze češtiny, v níţ můţe být osoba v textu realizována substantivem či 

pronominem, blíţe kvalifikována adjektivy a numeralii (v případě řadových číslovek) a popis 

její činnosti se realizuje skrze verba a jejich deriváty, je nutno zkoumat výše řečené slovní 
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druhy. Otázky, na které se ptáme, znějí: Kdo jsou v textu se vyskytující postavy, jak důleţité v 

textu (tedy časté) jsou? Jak vypadají? Jak se chovají, co říkají? Kde a kdy jsou?  

V rámci substantiv porovnáváme četnost substantiv označujících bytosti muţského rodu 

(maskulina animata) a ţenského rodu (feminina vzoru ţena, růţe) a to jak v pozici subjektu 

(pozice typická pro aktanta), tak objektu (příjemce děje). Postavy mohou být realizovány také 

zájmeny, a to zejména osobními a vztaţnými, je tedy nutno prozkoumat i jejich výskyt – taktéţ 

v aktivní (subjektové) a pasivní (objektové) pozici. Pro bliţší náhled do relačních vztahů postav 

prozkoumáme posesivní adjektiva a pronomina.  

Na adjektivech jsme mapovali také diferenci výskytu ve spojení se substantivem 

určitého rodu (a tedy přejímající jeho rod), zvláštní pozornost jsme věnovali stupňovaným 

adjektivům; totéţ bylo prozkoumáno u číslovek.  

Při hledání odpovědi na otázku činností postav se soustředíme na výskyt verb s určením 

jmenného rodu, speciálně na verba dicendi. Nakonec nás budou zajímat příznaky příznaků, tedy 

okolnosti děje. Proto zmapujeme téţ frekvenci příslovcí.  

Samotné hledání by se tedy dalo rozdělit na čtyři oblasti: charakteristika postavy 

(substantiva, posesivní adjektiva a pronomina), charakteristika jejích vlastností (adjektiva, 

numeralia), děje, do kterého vstupují (verba) a zakotvení postavy v místě a prostoru (příslovce).  

5.2 Práce s daty  

Pro tyto účely bylo zvoleno několik programů, jeţ nám jsou v analýze dat uţitečné – 

jedná se o programy MaWaTaTaRaD, Keyworder, CZ2CQL a Engrammer z dílny J. Miličky, 

KWords vytvořený V. Cvrčkem a KonTEXT korpusové databáze ČNK, kam byla po dohodě 

se správci této databáze nahrána automaticky morfologicky anotovaná data, s nimiţ se dále 

pracovalo za pouţití jazyka CQL.  

Program KonText, zaloţen na rozšířené a modifikované aplikaci NoSketch Engine, je 

vyvinut ČNK (FF UK) a Ústavem formální a aplikované lingvistiky z Matematicko-fyzikální 

fakulty UK. V tomto programu je moţné vyhledávat v daném korpusu části slov, slovní tvary, 

lemata, či celé fráze, případně lze vyuţít zadání přes korpusový jazyk CQL (Corpus Query 

Language), v rámci nějţ lze definovat syntaktické i morfologické aspekty hledaných výrazů. Po 

samotném vyhledání KonText umoţňuje prozkoumat frekvence nalezených jednotek, jejich 

konkordance i kolokace. Lze si zobrazit úryvek textu do šíře sta slov a při syntaktickém 
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značkování také syntaktickou strukturu věty, v níţ je jednotka obsaţena. Samotné zobrazení 

výsledků nabízí nahlédnutí na deset slov na obě strany od nalezené jednotky.   

Pro účely naší práce byl vyuţit právě jazyk CQL, k čemuţ lze vyuţít další program z pera 

(klávesnice) J. Miličky, CZ2CQL. Ten umoţňuje příjemnou, téměř dialogickou, formou 

převádět slovní dotazy do jazyka CQL. Jediným jeho malým negativem je, ţe neumí překládat 

zpět, není tedy moţné si zkontrolovat, co přesně je na CQL dotazu špatně, vymyslí-li si jej 

člověk sám, ale KonText hlasí nesoulad. Převody dotazů do CQL jsou k nahlédnutí ve 

stejnojmenné příloze B.  

Získaná data byla ručně vytříděna a ověřována pomocí Engrammeru. Tento volně 

dostupný program nám umoţňuje na základě dat o substantivech získaných v KonTextu šířeji 

(neţ nabízí KonText) prozkoumat jejich kolokabilitu v textech. Pomocí relativního rizika (Risk 

Ratio) a dalších kolokabilních metrik analyzuje korpus a určí, které n-gramy jsou 

charakteristické pro hledané výrazy (můţe jít o slovní tvary i lemmata). Dovoluje nám vyhledat 

lexikální struktury, v nichţ se hledaná jednotka vyskytuje, a jejich disproporci v rámci 

jednotlivých subkorpusů, dále kontext nalezených n-gramů i jejich kolokací.  

5.2.1 Genderlekt  

5.2.1.1 Slovní bohatství  

Slovní bohatství je jednou z nejstarších oblastí na poli kvantitativní lingvistiky, která vychází z 

existence jedinečného idiolektu kaţdého mluvčího, na základě čehoţ je moţné tohoto původce 

textu identifikovat. Vzhledem k uţívání této metody také k automatickému určování literárního 

ţánru (dle studie k publikaci tohoto programu se ukázalo, ţe nejvíce homogenním ţánrem je 

dětská literatura, k níţ má ovšem námi vybraná oblast, literatura fantastická, velmi blízko) lze 

vycházet z premisy, ţe kaţdý ţánr má svůj více či méně specifický slovník, jenţ dále variuje 

podle vlastního biasu autora publikujícího v daném ţánru.  

Pro účely měření výše zmíněných (kapitola 5.1.1) konkrétních jevů a vlastností textu byl zvolen 

program MaWaTaTaRaD, vytvořený pro měření tří hodnot:  

▪ nejstarší MATTR (Moving Average Type-Token Ratio) uţívající náhodně 

vybraného úseku textu, v jehoţ rámci jsou spočtena lemmata – tento způsob výpočtu 

nám poskytuje jen jeden údaj, jenţ můţe být zavádějící,  

▪ MWTTR (Moving Window Type-Token Ratio) pracuje na stejném principu jako 

MATTR, ale jde o série stejně dlouhých úseků textů,  
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▪ MWTTRD (Moving Window Type-Token Ratio Distribution) – vyuţívá hodnot 

získaných při MWTTR, mapuje však jejich distribuci v rámci textu; jde o metodu 

vyuţitou v této práci.  

V článku Vocabulary Richness Measure in Gendres43 publikovaném společně s vypuštěním 

tohoto programu do světa lingvistiky autoři poznamenávají, ţe metoda MWTTRD byla 

vytvořena za účelem přesnějšího porovnávání dvou a více textů.  

Vzhledem ke zjištěním v předchozí části práce budeme zkoumat ATL (Average Token 

Length) pro ověření předpokladu, ţe muţští autoři bez ohledu na délku textu preferují delší slova. 

K tomu nám poslouţí počet tokenů v subkorpusech, dělený absolutní délkou všech textů v 

subkorpusu.  

5.2.1.2 Klíčová slova  

Zjištění klíčových slov textu je uţitečné pro přesnější určení tematických oblastí díla. V našem 

případě budeme hledat nejvýraznější odchylky v rámci dvou subkorpusů, proto jako referenční 

korpus vţdy vyuţijeme druhý z dvojice našich souborů textů. Získaná data nám poskytnou 

informaci o tom, čím se subkorpusy nejvýrazněji odlišují. K tomu vyuţijeme dvou aplikací – 

KeyWorder a KWords.  

Aplikace KeyWorder uţívá minimální moţný poměr mezi relativním výskytem slov 

(Minimal Ratio), pomocí něhoţ porovná zkoumaný text s referenčním korpusem a určí slova, 

která jsou pro daný text charakteristická.  

Aplikace KWords, dostupná na stránkách ČNK, vyuţívá krapet odlišnou metodu. Téţ 

slouţí k identifikaci klíčových slov za pomoci jejich relativní frekvence v textu při srovnání s 

relativní frekvencí v referenčním korpusu, pro zjištění relevance rozdílů uţívá několik testů (X2, 

chí-kvadrát porovnávající frekvenci v textu s očekávanou hodnotou v druhém korpusu, a log-

likehoog, asociační míru pro vyhledání kolokací v textu) – v jejím rámci lze však jako referenční 

korpus zvolit také jeden z dostupných korpusů ČNK.   

Vloţený text se roztokenizuje, spočte se frekvence všech slov (vyjma těch dopředu 

vyloučených, např. spojek, předloţek, čísel) a porovná s referenčním korpusem. U statisticky 

signifikantních jednotek je dále vypočtena hodnota DIN (difference index), jenţ vypovídá o 

 
43 KUBÁT 2013.  
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relevanci daného rozdílu. Tento program dále dovoluje zkoumání vztahů mezi klíčovými slovy 

(Keyword Links) i jejich souvýskyty a kolokace.  

5.2.2 Charakteristika postav v textu  

5.2.2.1 Realizace postav   

První oblastí je vyhledání substantiv zastupujících v textech postavy. Pro upřesnění a jednodušší 

zpracování výsledků je nutno vyřadit substantiva jasně reprezentující neţivé věci a zvířata. Proto 

prozkoumáváme frekvenci maskulin animata (pro muţské postavy) a feminin vzoru ţena a růţe 

(pro ţenské postavy) zvlášť v singuláru, pro průzkum substantiv reprezentujících jednotlivé a 

jedinečné postavy vystupující v textech, a plurálu pro popis postav okrajových, komparzních, 

či prostě vyskytujících se ve skupině (rodově homogenní).  

Vzhledem k časté neobvyklosti jmen u postav fantastické literatury lze předpokládat velkou 

chybovost v automatickém značkování proprií, proto hledaní omezujeme na substantiva 

začínající malým písmenem, tedy apelativa, u nichţ budeme zkoumat rozdílnost nalezených dat 

napříč subkorpusy.  

Protoţe jedním z významných témat při studiu rozdílnosti popisu postav je rozdělení rolí 

na aktivní (tato pozice bývá častěji připisována muţům) a pasivní (do níţ jsou stavěny ţeny), je 

nutno rozdělit toto hledání na subjekty a objekty.  

Postavy mohou být v textu vyjádřeny i deikticky – pomocí zájmen. Proto je nutno 

zmapovat distribuci zájmen, jeţ mají kongruentní tvar se substantivem, na něţ odkazují. Zajímá 

nás distribuce zájmen osobních s ohledem na osobu a pád, dále frekvence posesivních zájmen 

a adjektiv. Převody do CQL jazyka naleznete v příloze B, tabulka P3.  

5.2.2.2 Realizace vlastností postav  

Pátrání po adjektivech, která slouţí k další charakteristice postav, proběhlo s vyuţitím jejich 

rodové kongruence s řídícím substantivem. Takto nalezená data jsme opět roztřídili podle 

četnosti, prozkoumali jejich uţité stupňování, dále jsme se pokusili roztřídit je podle 

sémantických kategorií s ohledem na genderově typické sémantické kategorie popsané v 

předchozích kapitolách. Převody do CQL jazyka naleznete v příloze B, tabulka P4.  

5.2.2.3 Realizace dějů  

Zde se soustředíme zejména na verba finita, tedy v pozici predikátu. Pomocí výše stanoveného 

vyčlenění substantiv jsme nalezli v kaţdém subkorpusu jim přináleţící predikáty, roztřídili dle 
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lemmat a porovnali jejich výběr i frekvenci uţití. Prozkoumali jsme také na uţitá verba dicendi 

v minulém čase (má obsazenou pozici jmenného rodu), která jsme vyhledávali s ohledem na 

jejich blízkost k uvozovkám značícím přímou řeč. Převody do CQL jazyka naleznete v příloze 

B, tabulka P5.  

5.2.2.4 Okolnosti dějů  

Okolnosti dějů jsou vyjadřovány zejména adverbii. Proto zkoumáme ta adverbia, která jsou 

syntagmaticky blízká v předchozích hledáních nalezeným realizacím postav. Převody do CQL 

jazyka naleznete v příloze B, tabulka P6.  

5.3 Výzkumný materiál  

Pro účel této studie byly zvoleny fantastické povídky českých autorů a autorek mezi lety 1990 

a 2017 (podle Neffa tzv. pátá generace české fantastiky), vyextrahované z dostupných sborníků 

za těchto podmínek:  

▪ Ze jména (případně obecné znalosti skutečnosti za pseudonymem) musí být jasně 

rozeznatelný gender autora. Z výzkumu jsme proto vyřadili ty autory, jejichţ 

pseudonym této identifikaci odporuje. Výjimku tvoří spisovatelka Veronika 

Válková, běţně a známě publikující pod pseudonymem Adam Anders (pod vlastním 

jménem pak publikuje beletrii pro děti a učebnice dějepisu).  

▪ Kaţdý autor smí být v materiálu zastoupen maximálně jednou povídkou. Toto 

omezení bylo zvoleno z důvodu, aby případný výrazný idiolekt autora (měl-li by 

ještě například textově rozsáhlé povídky) nemodifikoval výsledná data.  

▪ Vzhledem k počítačovému zpracování textů musejí být ony dostupné v elektronické 

podobě. To se ukázalo jako velkým oříškem, neboť představitelé, nakladatelé a 

editoři česká fantastiky jakoţto relativně okrajového ţánru (v porovnání s fantastikou 

překladovou) nemají přílišnou důvěru v moderní elektronická média nebo v e-knihy. 

Tuto nesnáz naštěstí pomohli vyřešit nakladatelé dvou významných českých 

fantastických nakladatelství, Straky na vrbě a Fortna.  

Rozsah materiálu byl stanoven na 50 povídek od kaţdého genderu z celkem 15 sbírek – ty však 

ne vţdy, vzhledem k podmínkám výše stanoveným, byly vyuţity celé. Zploštění rozdílnosti 

idiolektů jednotlivých autorů bylo dosaţeno vlivem velkého vzorku zkoumaného materiálu v 

rámci jednoho literárního ţánru – české fantastiky.   
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Pro výzkumné účely byl výzkumný materiál rozdělen do dvou subkorpusů – M muţský, F 

ţenský.  

    

6 Výsledky  

6.1 Genderlekt  

Jako první jsme prozkoumali slovní bohatství subkorpusů Ma F. Hledání probíhalo ve třech 

krocích s ohledem na velikost okna – bylo vybráno 100 slov (přibliţná délka odstavce), 500 slov 

(přibliţně jedna strana) a 10 000 slov (rozsah překračující hranice povídek).  

Pro korpus M byla získána takováto data: Korpus obsahuje přes 490 tisíc tokenů, je tedy 

podstatně rozsáhlejší neţ korpus F.Na sto jednotek nalezneme 85 typů a 76 hapaxů, na 500 

jednotek to je 350 typů a 293 hapaxů, na rozsah o 10 000 jednotkách 4 173 typů a 3 073 hapaxů. 

V rámci jednoho odstavce (85 %) a jedné věty (70 %) jsou texty podobně variabilní jako u F 

korpusu, překročíme-li hranici povídky, variabilita textu klesne na 41,7 %. Průměrná délka 

slova je 5,152.  

Slovní bohatství M textů    

Velikost okna  Počet tokenů  Prům. počet typů  Prům. počet hapaxů legomena  

100  490502  85,18322278  76,0164477  

500  490502  350,2976859  292,8059032  

10 000  490502  4173,27225  3073,344256  

Tabulka č.3: Slovní bohatství dle MaWaTaTaRaD.  

V rámci korpusu F jsme nalezli téměř 84 tisíc tokenů. V rámci jednoho odstavce je 

průměrný počet typů 84 a hapaxů 74, v rozsahu 500 slov nalezneme průměrně 340 typů a 281 

hapaxů, při rozsahu větším neţ rozsah povídek je průměrný počet typů 3 958 a hapaxů 2 899. 

Vidíme tedy, ţe ačkoliv je variabilita výrazů v rámci odstavce či stránky a tedy v rámci textu 

jednoho autora vcelku vysoká (84 a 67 %)v rámci celého genderu je variabilita typů niţší neţ 40 

%, slovní jednotky se tedy v rámci textů ţenských autorek opakují maličko výrazněji neţ v 

muţských textech. I hapaxů legomena nalezneme více v muţských textech nezávisle na velikosti 

okna. Průměrná délka slova v F korpusu je 4,950 znaku, tedy o trochu méně neţ u muţů.  

Slovní bohatství F textů    

Velikost okna  Počet tokenů  Prům. počet typů  Prům. počet hapaxů legomena  

100  83370  83,82303563  74,17739669  

500  83370  339,9436956  281,3427134  
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10 000  83370  3957,627196  2899,031375  

Tabulka č. 4: Slovní bohatství dle MaWaTaTaRaD.  

Rozloţení variability textů podle MWTTRD v okně o velikosti 100 (graf č. 1) a 500 (graf č. 2) 

tokenů ukazuje tendenci ţen vyuţívat bohatší slovník jiţ ze začátku textu, k dosaţení maxima 

dojde dříve a s ohledem na to také ţeny svůj repertoár pro daný text vyčerpají. Muţské texty 

signalizují tendenci pomalejšího nástupu s pozdější amplitudou, text ovšem vykazuje vyšší 

variabilnost. Nutno ovšem podotknout, ţe rozdíly jsou minimální.  

6.1.1 Klíčová slova  

Klíčová slova byla hledána ve dvou podobných aplikacích a výsledky porovnány mezi sebou. 

Pro objasnění nepřesností bylo vyuţito ruční kontroly některých výrazů v programu 

Engrammer.  

Aplikace KWords našla pro M korpus s ohledem na hodnotu DIN tuto tematickou 

koncentraci výrazů (vlastní jména byla odebrána):   

▪ substantiva: chvíli, dveře, hlas, hlavou, hlavu, muž, otec, oči, pane, ruce, rukou, ruku, 

zemi  

▪ adjektiva: další, poslední,  

▪ numeralia: dva, dvě, jeden, jednou, první, pár, tři  

▪ verba: chtěl, musel, mít, řekl, viděl, věděl, začal, zeptal,   

▪ adverbia: asi, dlouho, dobře, dost, dál, hned, jen, jenom, ještě, konečně, moc, možná, 

nakonec, opravdu, pořád, proč, právě, rychle, snad, stejně, stále, teď, trochu, vlastně, 

víc, vůbec, zase, znovu,  

▪ další: ano, ne, no, přece.  

V rámci klíčových slov se objevila:   

▪ substantiva: auta, bejby,  čert, doktor, dopis, důstojník, generál, inspektor, kapitán, 

kapitáne, komisař, kováč, lékař, minut, muž, oddělení, pane, pekla, pevnosti, poručík, 

prdele, profesor, pánové, slečno, společnosti, systém, systému, ulici, velitel, vojáci, 

voják, vojáky, vojáků, vévoda, věštkyně, věže,   
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▪ adjektiva: boží, policejní, starého,  

▪ pronomina: jej, již, vy, váš, vás, vám, vše,  
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▪ numeralia: dva, dvě, jeden, oba, první, pár, sto, tři ▪ verba: jste, odvětil, postavil, 

pronesl, prosím, řekl, usmál, viděl, věděl, zakřičel, začal,   

▪ adverbia: dobře, jistě, nyní, okamžitě, opět, osobně, poté, pouze, stále, velmi, vždy, zcela,  

▪ další: ano, proboha, sakra.  

Z prvních 150 zkoumaných slov bylo v M korpusu nalezeno 69 proprií. Ze substantiv nalézáme 

16 maskulin inanimat označujících postavy zejména z hlediska jejich pracovněsociálního 

zařazení. Feminina označující postavy se objevují pouze dvě: věštkyně a slečna, dále neutrum 

bejby, které bývá v tomto úzu uţíváno výhradně pro ţenu, nikoliv muţe. Z adjektiv získáváme 

dvě jakostní a jedno relační. V zájmenech stojí za povšimnutí vysoký výskyt zájmena vy. 

Číslovky se opět koncentrují okolo prvních tří číslic, jedinou číslovkou řadovou je první. V 

rámci verb nalézáme zejména verba dicendi, adverbia se vyskytují zejména časová a hodnotící 

úplnost.   

Pro F korpus jsme získali menší tematickou koncentraci:  

▪ substantiva oči, otec,  

▪ příslovce: jen, ještě, možná, proč, teď, ▪ další: ne.  

Dále tato klíčová slova:   

▪ substantiva: babicí, bejlí, blat, boru, bratránku, bylinami, břevna, chalupu, copy,  

číšnice, dcerušku, dravcích, durman, dvojče, děvečko, fortnýř, hláskem, hnědku, houni, 

hvozd, hvozdem, hřívou, jezeře, karafu, kačeno, kobylka, konventu, kotě, koza, krásou, 

listím, medvědem, mordýři, mrtvolku,   

▪ adjektiva: antilopí, bezhlasý, bosou, kupecké, lesním, matčině,   

▪ verba: brečíš, dělit, kopnu, kvílely, mlčím, mstí, ▪ adverbia: hvízdavě, jakpak.  

Z prvních 150 výskytů bylo nalezeno 94 proprií. V rámci subjektiv si lze povšimnout vyšší míry 

feminin (v jednom případě neutra) označujících ţenskou postavu –6  výskytů (kačena a kotě 

jsou v textu uţívána pro osobu, nikoliv zvíře) proti pouze jednomu maskulinu animatu 

označujícímu muţskou postavu z hlediska příbuzenských vztahů. Z adjektiv nacházíme dvě 

jakostní a čtyři relační, mezi něţ patří i přivlastňovací matčině. Ve verbech nalezneme tři 

sémanticky se vztahující k vokálním projevům.  

Z programu KeyWorder jsme hledáním pozitivních a negativních klíčových slov v celém 

souboru textů pro M korpus získali tato klíčová slova:   
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▪ substantiva: auta, doktor, generál, kapitán, kapitáne, kapsy, komisař, metrů, minut, muž, 

mužů, místě, pane, pekla, pevnosti, pořádku, prdele, pánové, smysl, společnosti, stůl, 

ulici, velitel, vojáci, voják, vojáků,   

▪ adjektiva: celý, hlavní, jiný, jistý, policejní, poslední  

▪ pronomen: jej, nám, ten, to, vaše, vaší, vy, vy, vám, vámi, vás, váš, vše  

▪ numeralia: dva, dvě, jeden, jednoho, oba, pár, sto, tři  

▪ verba: abyste, bychom, byl, dostal, jsme, jste, mohl, máme, máte, měli, odvětil, postavil, 

pronesl, přikývl, řekl, seděl, slyšel, usmál, viděl, věděl, zakřičel, začal, zasmál   

▪ adverba: asi, dobře, jenom, jistě, již, navíc, nyní, okamžitě, opět, poté, pouze, přesně, 

velmi, vlastně, vždy, zcela,   

▪ další: ano, na, podle, prosím, protože, sakra, takže, totiž, za, zda.  

Tato analýza klíčových slov nám odhaluje 8 pojmenování postav, všechny muţské a kromě 

obecných pojmenování (pán, muž) všechny charakterizující postavu skrze povolání. Dále se 

vyskytují substantiva popisující čas a prostor. Pět klíčových adjektiv M korpusu je jakostních, 

jedno relační. V rámci pronomen zaujme vysoká frekvence tvarů vy. Objevují se číslovky 

základní, z toho jeden pouze v muţském jmenném rodě, dva v obou rodových varietách. V rámci 

verb nacházíme vysokou frekvenci tvarů být a několik variant slovesa mít, zbytek získaných 

údajů se opět vyskytuje v muţském jmenném rodě: jde o několik verb dicendi, postavy 

(specificky muţi) se mohou usmívat a zasmát. Nalezená adverbia strukturují čas a evaluačně 

hodnotí dostatečnost/úplnost. Z dalších výrazů se objevují tři předloţky a čtyři spojky podřadící. 

V M korpusu se objevují také expresivní výrazy.  

Korpus F podle KeyWorderu obsahuje vysoké mnoţství specifických (vzhledem k 

referenčnímu M korpusu) výrazů. Jde o tato klíčová slova:  

▪ substantiva: bezpečí, bratr, bratránku, brázdu, byliny, bytost, bytosti, bába, báby, 

břicho, copy, čaroděj, čaroděje, číši, dcera, dcerušku, deník, drak, dravci, dvorce, 

dvořanů, dvoře, dítě, děvečko, felčar, fortnýř, halenu, haleny, holčičko, hrdlo, hrudi, 

hřívou, chalupu, chalupy, chalupě, chladem, chýše, jaro, jezera, jezeře, jméno, 

kamenem, kaši, kluky, kláštera, knihu, kobylka, kobylku, kocoura, koláč, kosti, kotlík, 

kotlíku, koutech, kouzlem, kouzlo, kořeny, košíku, krev, krvi, května, kápi, kůži, lavici, 

ledem, les, les, lesa, lese, lesem, listí, lžíci, majitelka, maminko, matce, matka, matku, 

matky, medvěd, medvěda, mistři, mordýři, moře, mrtvolku, nadějí, nebes, noci, nápoj, 

náručí, ocasem, opata, otec, otázku, otěže, ovečku, oči, oštěp, pach, palác, paláce, 
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paláci, paní, papulu, pastvě, pelechu, pes, ples, podzim, poslání, posteli, poutníky, princ, 

princ, prince, princi, pusy, předení, převor, příval, ranách, rty, rusalka, rusalku, 

rusalky, rány, října, samotě, sestra, sestře, sestřičko, smrtelníků, smrtí, smíchem, sny, 

sněhu, snů, soka, srna, stařena, strach, sucha, suknice, svítáním, síně, škole, šíji, šňůru, 

touhou, truhlici, tráva, trůnu, tvář, tváře, tělíčko, tůně, umírání, vesnice, vesnici, vlasy, 

vlk, vládce, voda, vody, vousáč, vsi, vydra, vyšetřovatel, vír, vědma, větev, zadnicí, 

zaříkávačce, zaříkávačka, zaříkávačkou, zaříkávačky, zima, zimy, zla, zrcadla, zrcadle, 

zrcadlo, zvířata, zvíře, zášti, žena,  

▪ adjektiva: bledý, hlubší, huňatý, klidná, lesního, lesním, lidské, matčině, medvědí, 

nejdůstojnější, nevinná, ovčí, porodní, princova, prázdné, pupeční, sama, samí, smutná, 

soví, zlé, zlý, zvyklá, zvířecí  

▪ pronomina: její, jejích, jemu, ji, jí, která, mnou, mně, moje, mě, ni, nikým, ní, nějž, ona, 

si, ta, tebe, ti, to, tomu, tvoje, tě,  

▪ verba: budeš, byla, bys, bála, chtěla, cítila, cítím, čekala, děláš, jist, jsi, kouká, koukám, 

líbila, mluvit, mohla, mstí, myslíš, měla, najedla, najít, načal, nebudeš, nebyla, nech, 

nechce, nechtěla, nemohla, nemáš, neměla, nese, nesmím, obrátím, odjeli, odpověděla, 

plakala, pláče, pobledl, pochopila, podaří, pomyslím, popadne, poskočil, postavila, 

pravila, promluvit, prožívala, ptala, přejde, překročit, přestala, připadalo, přisedla, 

přišla, přála, rozběhla, rozhodla, řekla, řeknu, říkala, seděla, směje, snažím, souhlasila, 

spala, spát, stojí, stvořila, stáhne, syknu, šeptám, šla, teče, uchechtl, udělala, utekla, 

vaříš, viděla, vracet, vrčí, vstala, vstane, vybrala, vydala, vyvolala, vzala, vzhlédla, 

vzlykla, vířil, věděla, všimnu, zabila, zabít, zaslechla, zavrtím, začnu, zeptala, zmizela, 

znala, zvednu, zvednu, zívl, žila,  

▪ adverbia: dávno, hrozně, letos, marně, možná, nahlas, neklidně, nikdy, pak, pramálo, 

rudě, ráno, rázem, sotva, taky, venku, vesele, vně, vždycky, zle, zvenčí, úplně, ▪ další: ač, 

do, hele, když, protože, u, však, že.  

V F korpusu nalézáme po 17 označeních postav pro kaţdý gender. Muţi jsou nejčastěji 

charakterizováni skrze pracovně-sociální přináleţitost, nejhojněji se setkáváme s princem. Ţeny 

jsou charakterizovány skrze rodinné vztahy či stáří, objevuje se zde i několik povolání – 

nejvyšší frekvenci nalézáme u matky a zaříkávačky. Nacházíme také časové určení skrze 

měsíce, typickým prostředím je les, objektem pak zrcadlo. Jakostních adjektiv se objevuje 

dvanáct, relačních osm a přivlastňovací dvě, obě patří ke jménům s nejčastějším výskytem – to 

třetí (zaříkávaččin) se pravděpodobně neobjevuje pouze proto, ţe vzhledem k jisté krkolomnosti 
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slova preferují pisatelky genitiv substantiva na místo přivlastňovacího adjektiva. Z pronomin 

nacházíme nejčastěji singulárové varianty výrazů ona, já a ty. Verba se častěji objevují v 

ţenském jmenném rodě, frekvence tvarů být je niţší neţ u M textů, ţenské postavy F textů se 

líbí, pláčou, smějí (proti dokonavému tvaru maskulina u M textů), utíkají a mizí. Muţské postavy 

se naproti tomu mohou uchechtnout, vrčet, poblednout (zatímco ţeny červenají). Objevují se 

adverbia časová a prostorová (s důrazem na vnější prostor). Z dalších slovních druhů nacházíme 

dvě předloţky, čtyři spojky podřadící a jednu částici.   

6.2 Charakteristika postav  

Další část studie se zaobírá charakteristikou postav ve fantastických textech. Zkoumanými 

slovními druhy jsou všechna autosémantika, u nalezených výrazů posuzujeme 50 (či méně 

nejsou-li hojnější) nejčastějších výskytů. Výsledkové tabulky jsou uvedeny v příloze C 

Korpusová data k charakteristice postav. Výskyty jsou vzhledem k rozsahu korpusu (lehce přes 

milion jednotek) v absolutních hodnotách. Výsledky a jejich (sou)výskyty byly také ručně 

ověřovány pomocí Engrammeru.  

6.2.1 Realizace postav  

Substantiva jsme si rozdělili podle jmenného rodu na maskulina animata a feminina 

vzoru ţena a růţe, dalším kritériem byla pozice subjektu/objektu – vzhledem k absenci 

syntaktického značkování jsme tento jev sledovali na pádech: subjektový nominativ proti 

objektovému zbytku; posledním dělením byla kategorie čísla, singulár pro výskyt jedinečných 

postav v textech a plurál pro postavy vyskytující se v počtu více neţ jeden. Hledání jsme omezili 

na apelativa poţadavkem malého písmene na začátku slova. Nalezená substantiva jsme dále 

třídili na sémantické kategorie obecných označení, rodinných a přátelských vztahů (či jejich 

absence), pracovně-sociálních výrazů a nadpřirozených bytostí.   

Výsledky ukazují, ţe na pozici subjektu singuláru maskulina animata se nejčastěji 

objevují obecné výrazy: muž, člověk, pan, chlap, mladík, kluk, chlapec; rodinné výrazy: otec, 

bratr, syn, táta, strýček, přítel; názvy profesí: kapitán, doktor, pán, generál, král, velitel, voják, 

čaroděj, kněz, mistr, komisař, lékař, rytíř, mnich, vrah, princ, důstojník, hrabě, profesor, 

inkvizitor, sluha, poručík, hrdina, vůdce, inspektor, zloděj, náčelník, řidič a nadpřirozené 

bytosti: anděl, démon, čert. Feminina mají na této pozici řádově niţší zastoupení, mnoţství 

nalezených výrazů se k postavám vůbec nevztahuje. Z obecných výrazů nalezáme: žena, dívka, 

holka, dáma; z rodinných označení: matka, dcera, máma, sestra, babička; z povolání 
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zaříkávačka, šamanka, čarodějka a z nadpřirozených bytostí rusalka. Nejfrekventovanějším 

maskulinem je otec a femininem žena. Muţi-aktéři jsou výrazně častěji neţ ţeny-aktérky 

charakterizování skrze svoji profesi, často vysokou – ţeny v rámci fantastických textů 

nezastávají důleţité funkce, pokud ano, bývá to spojeno s magií. Nacházíme zde také notnou 

četnost substantiva kurva, které ovšem ve většině případů slouţí jako částice či nadávka v rámci 

přirovnání, kterou mohou být označeni muţi stejně dobře jako ţeny.  

Pozici objektu singuláru obsazují nejčastěji tato maskulina animata: obecné označení:  

muž, člověk, pan, mladík, chlap, kluk, chlapec; rodinné vztahy: otec, syn, bratr, táta, přítel, 

nepřítel; profese: král, pán, doktor, kapitán, velitel, vrah, princ, voják, mistr, čaroděj, kněz, 

kolega, rytíř, lékař, důstojník, kníže, šéf, císař; nadpřirozené bytosti: čert, bůh, démon, anděl, 

ďábel a duch. Feminina jsou na této pozici sice častější, většinou však nejde o výrazy označující 

osobu. Nalézáme pouze obecné žena, dívka a z rodinných vztahů matka, dcera.    

Maskulina v singuláru označující osobu jsou v textu výrazně více zastoupena neţ feminina, také 

častěji obsazují pozici subjektu, jsou tedy jako postavy v rámci textu aktivnější. V rámci 

subjektů vystupují do popředí výrazy reflektující pracovně-sociální příslušnost muţské postavy, 

v rámci objektů objevujeme vyšší výskyt rodinných vztahů. Feminina se vyskytují minimálně, 

nejčastěji označovaná obecným výrazem či postavením v rodině.   

Výsledky plurálu substantiv ukazují, ţe na pozici subjektu se nacházejí maskulina 

obecná: člověk, muž, chlap, kluk, chlapec, rodinné vztahy: rodič, bratr, přítel, otec, soused, 

nepřítel, povolání: voják, pán, mnich, kolega, kněz, člen, jezdec, strážce, družiník, host, strážník, 

žoldnéř; nadpřirozené postavy: bůh, anděl, duch, démon, čert. Z feminin plurálu se na stejné 

pozici objevují obecná označení: žena, holka, dáma, dívka; z rodinných vztahů dcera; z 

nadpřirozených postav víla, duše.  

Na pozici objektu nalézáme maskulina v plurálu: člověk, muž, chlap, kluk, obyvatel, 

měšťan, z rodinných vztahů rodič, bratr, syn, přítel, otec, soused, kamarád, cizinec, z pracovně-

společenských vztahů voják, čaroděj, strážce, pán, námořník, mnich, bojovník, kněz, důstojník, 

vrah, zákazník, policista, král, vězeň, z nadpřirozených bytostí démon, čert, anděl.  

Z feminin označujících osobu zde nalézáme pouze ženu.  

I v rámci plurálů se objevuje vyšší frekvence muţských postav před ţenskými, jejich absolutní 

četnost je vyšší a jsou realizovány více výrazy. Nejmarkantnější je absence ţenských postav v 

plurálu feminina.  
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Dalším způsobem, jak v textu realizovat postavu, je vyuţití zájmen. Frekvence výskytu 

personálií v subjektu je výrazně vysoká u zájmena ona, druhým výrazným zájmenem jsou oni, 

následují ony a teprve na chvostu nalézáme on a příznakové variety voni a vona. Na pozici 

objektu se opět nejhojněji vyskytuje zájmeno ona v akuzativu a dativu, následuje oni v 

akuzativu. Aţ na desáté pozici nalézáme jej, další pády zájmena on se objevují aţ okolo dvacáté 

příčky. Situace se nemění ani v přivlastňovacích zájmenech, kde sice na první pozici s výraznou 

frekvencí nalézáme jeho, dále však následuje její, jejím, jejího, jejích, jejímu, jejími.  

Poslední sledovanou oblastí v rámci této části jsou posesivní adjektiva. Z adjektiv ve 

jmenném muţském rodě nalézáme obecné výrazy: mužův, mladíkův, chlapcův, starcův; rodinné 

vztahy: otcův, tátův, sousedův, strýčkův, cizincův, kamarádův, bratrův, synův; z pracovně-

sociálních vztahů: králův, princův, biskupův, pánův, doktorův, kapitánův, velitelův, císařův, 

mlynářův, mistrův, náčelníkův, profesorův, knězův, šéfův, lékařův; z nadpřirozených bytostí 

ďáblův, netvorův, vodníkův. Feminina na této pozici mohou být obecně realizována: dívčin, 

ženin, stařenin, z rodinných vztahů matčin, babiččin, mámin, sestřin, vnuččin, macešin, tetin, z 

povolání královnin, šamančin, zaříkávaččin, barončin, komtesčin, markýzin, z nadpřirozených 

bytostí vílin.  

Vidíme tedy opačný trend – muţské postavy jsou realizovány sémanticky specifickými 

substantivy, zatímco ţeny spíše zájmeny. I v rámci posesiv pozorujeme, ţe kdyţ něco přináleţí 

muţské postavě, popisuje se tato z hlediska její profese, zatímco ţeny jsou nejčastěji 

charakterizovány skrze rodinné vztahy, případně sociální vrstvu. Pokud bychom povaţovali 

dvojici člověk – postava za rodovou dvojici obecných pojmenování bez ohledu na gender 

postavy, seznáme, ţe maskulinní varianta je v textu výrazně častější, vyskytuje se v plurálu i 

singuláru subjektu i objektu, zatímco postavu nalézáme pouze na subjektových pozicích. (Do 

páru s člověkem bychom také mohli dát femininní bytost, ta se v textu ovšem nevyskytuje 

vůbec.)  

6.2.2 Vlastnosti postav  

Adjektiva, která popisují vlastnosti substantiv, jsme hledali podle jmenného rodu, zvláštní 

hledání pak probíhalo na stupňovaných adjektivech. Příznak je moţno realizovat také skrze 

numeralia, proto pozorujeme i jejich výskyt. Nalezené výrazy jsou rozděleny do několika 

sémantických kategorií: fyzické vlastnosti, psychické vlastnosti, začlenění do skupiny a 

hierarchie v jejím rámci, chování a jeho evaluace.  
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Pro muţské postavy jsou typické tyto fyzické vlastnosti: starý, mrtvý, mladý, velký, malý, 

černý, živý, vysoký, bílý, silný, ozbrojený, oblečený, obrovský, hubený, zraněný; začlenění do 

skupiny: ostatní, další, jiný, dospělý, jediný, jistý, nový, místní, samotný, poslední, mnohý, celý, 

cizí, policejní, královský, zdejší, český, bývalý; evaluace: dobrý, svatý, známý, obyčejný, zlý, 

temný, vážený, bohatý, mocný, špatný, zvyklý, milý. Pro ţenské postavy to jsou fyzické 

vlastnosti: velký, malý, černý, starý, dlouhý, plný, bílý, vysoký, mladý, mrtvý, krásný, prázdný, 

silný, rudý, obrovský, drobný, zelený, těžký, modrý, červený, hluboký, krátký, krvavý, úzký, 

kožený, tmavý, živý; začlenění do skupiny: celý,další, poslední, vlastní, jiný, jediný, nový, jistý, 

stejný, noční, podobný, hlavní, ostatní, možný; chování a jeho hodnocení: lidský, pravý, temný, 

levý, otevřený, špatný, drahý, podivný.  

V rámci druhého a třetího stupně adjektiv nacházíme v muţském jmenném rodě tento 

popis fyzických vlastností: starší, mladší, větší, největší, menší, silnější, nejstarší, nejmladší, 

nejmenší, vyšší, nejvyšší, rychlejší; začlenění do skupiny: nejbližší, nejvyšší; evaluace: nejlepší, 

lepší, nejdůstojnější, horší, chytřejší, nejmilejší, důležitější, nejvěrnější, nejmocnější, 

nejkrásnější, nejošklivější, nejhorší, nejpravděpodobnější, nejbohatší, mocnější, nejhezčí.  

V ţenském jmenném rodě to jsou fyzické vlastnosti: větší, největší, menší, vyšší, starší, mladší, 

nejvyšší, delší, nejmenší, nejstarší, silnější, nejmladší, rychlejší, nejnižší, světlejší, nejsilnější, 

nižší, slabší, nejhlubší, menší, kratší, jasnější, pevnější, nejkratší, tenčí; začlenění do skupiny: 

nejbližší, nejnovější; hodnocení: lepší, nejlepší, horší, nejhorší, nejmocnější, důležitější, 

nejnutnější, nejkrásnější, mocnější, nebezpečnější, krutější, složitější, snažší, nejtemnější, 

náročnější, nejmilejší, hezčí, bezpečnější, nejdůležitější.  

Z dat vyplývá, ţe muţské postavy jsou často charakterizovány z hlediska věku, velikosti/výšky 

s tendencí být velký a vysoký, z hlediska bojeschopnosti, začlenění do společnosti (pořadí a 

příslušnost), hodnotí se zejména z hlediska postavení a uznání ve společnosti, na rozdíl od ţen 

jsou často dobří, bohatí a mocní. Ţeny jsou naproti tomu popisovány skrze svoji krásu a 

velikost, při jejich popisu se uţívá více barev, začlenění do skupiny se hodnotí z hlediska 

podobnosti, jsou evaluovány z hlediska opravdovosti a otevřenosti. Obecně jsou adjektivy 

charakterizovány spíše ţeny neţ muţi, totéţ platí i pro stupňová adjektiva – pouze superlativy se 

objevují spíše v muţském neţ ţenském jmenném rodě. Muţ bývá popisován jako jedinečný, 

nejlepší, při popisu ţen je častěji vyuţita komparace.  

Co se uţitých numeralií týče, opět nacházíme vyšší četnost u ţenských postav, výrazy 

jsou však pro oba gendery podobné – jde zejména o číslovky základní a řadové číslic 1 aţ 5, oba 
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typy postav mají na prvním místě jeden, ale ţeny jsou častěji druhé, zatímco muţi dva. O 

dvojicích-muţích se častěji mluví jako o obou, o ţenách jako o páru. Na jedenácté pozici mají 

oba gendery shodně číslovku sto, v dalších výskytech u muţů pozorujeme řadová čísla v řádu 

desítek, u ţen nacházíme zlomky. Muţi také bývají charakterizováni skrze neurčitou číslovku 

tolikátý.  

6.2.3 Děje, do nichž postavy vstupují  

V rámci verb byla učiněna dvě hledání – nejprve jsme se soustředili na všechna slovesa se 

jmenným rodem, následně na verba dicendi. K jejich určení jsme vyuţili textovou blízkost 

uvozovek a jiných interpunkčních znamének. Získaná data byla rozdělena na pomocná a 

modální slovesa, smyslová slovesa a aktivity myšlení a mluvení (aktivity hlavy), pohyb a fázová 

slovesa (tabulka č. 5).  

Rozdělení sloves se jmenným rodem   

Kategorie 

sloves  

Muži  Ženy  

Pomocná, 

modální, 

fázová  

být, mít, moci, chtít, muset, nechat, začít,  být, mít moci, chtít, začít, muset, 

nechat  

Aktivity hlavy  vidět, slyšet, říci, vědět, zeptat, říkat, 

myslet, cítit, podívat, přikývnout, 

odpovědět, poznat, uvědomit  

říci, vědět, vidět, cítit, zeptat, slyšet, 

podívat, odpovědět,  myslet, říkat, 

sledovat, zašeptat, přikývnout, dívat  

Iterativa  stát, čekat, jít, sedět, snaţit, znát, stačit  stát, dát, čekat, vypadat, jít, snaţit, leţet,  

sedět, drţet, bát,   

Terminativa  udělat, přijít, dostat, dát, najít, dokázat, 

všimnout, vzít, otočit, pokrčit, vrátit, 

zabít, usmát, vytáhnout, zastavit, zůstat, 

vydat, zvednout, pustit, otevřít, zavrtět  

dokázat, přijít, usmát, udělat, dostat, 

zůstat, otevřít, vzít, zvednout, otočit, 

najít, ukázat, všimnout, vrátit, objevit, 

zmizet, obrátit, uvědomit, zastavit  

Tabulka č. 5: Děje v rámci charakteristik postav  

  

Z přehledu je patrné, ţe muţi  častěji mají, musejí a nechávají, ţeny více jsou a začínají. Muţské 

postavy více myslí, znají, mluví a ptají se, slyší a vidí, přikyvují a uvědomují si, ţenské postavy 

spíše vědí neţ vidí (ale na rozdíl od muţů se dívají a sledují), výrazně více cítí, odpovídají, 

šeptají. Muţi stojí a chodí, zatímco ţeny čekají, vypadají, leží, drží a bojí se. V rámci ukončených 

činností muţi udělají, dostanou, ale i dají, nacházejí, všímají si, krčí (rameny) a vrtí (hlavou), 
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vracejí se, zabíjejí, vytahují a pouštějí, u ţen zjišťujeme, ţe více dokáží, usmívají se, zůstávají, 

objevují (se) a mizí, obracejí se.  

V rámci verb dicendi zjišťujeme, ţe oba gendery nejčastěji říkají a ptají se, muţi však 

častěji mají, pronášejí, odvětí, pokrčí, chtějí, zařvou, přikyvují, zavrčí, zabručí, začínají, kývají, 

odsekávají, namítají a vysvětlují, vidí, křičí, vydechují a podotýkají, mají a myslejí, odpověď 

mohou i zamručet, zahučet nebo vyhrknout a nadhodit, mohou také souhlasit a řvát. Ţeny 

naproti tomu výrazně odpovídají, šeptají nebo hlesnou, smějí se, špitnou a přiznávají, mohou 

odtušit a zopakovat, syknout, křičet (u muţů se vyskytují pouze dokonavé varianty) a zaječet 

nebo zasyčet, případně něco pravit.  

Z dat vyplývá, ţe muţi jsou verbálně aktivnější (aţ dvojnásobně), mají větší kontrolu nad 

konverzací a více ji strukturují, jejich verba dicendi odrţejí hloubku a sílu muţského hlasu. Ţeny 

se vyjadřují tišeji, pasivněji, jsou nuceny své promluvy opakovat a jsou-li hlasité, výrazy 

odráţejí výškovou polohu jejich hlasu.  

6.2.4 Okolnosti děje  

Okolnosti děje jsou vyjadřovány adverbii. Vzhledem k absenci syntaktického značkování v 

našem korpusu jsme jako kritérium zvolili sousednout adverbia se slovesem se jmenným rodem. 

U obou genderů se na prvních příčkách shodně objevují adverbia už, tak, tam (u muţů 

nacházíme vyšší výskyt tam, u ţen tak), podobný výskyt nalézáme u verba ven , pro muţské 

postavy je dále typické spojení s tu, sem, dobře, možná, kdy, konečně, pryč, trpělivě, daleko, 

marně, někdy, pak, prostě, překvapeně a zrovna. V blízkosti verb s ţenským jmenným rodem 

nacházíme ještě, příliš, kde, dost, moc, teď, úplně, mnohem, pořád, téměř, zhluboka, skoro, 

najednou, tady, hned, jen, již, nahlas, nakonec, skutečně, stále, stejně, tiše a taky.   

Pozorujeme, ţe v kolokaci s muţskými postavami se objevují adverbia strukturující prostor a 

očekávanost děje, muţi dělají věci trpělivě, marně a překvapeně, zatímco u ţen se nacházejí 

adverbia popisující přítomnost (tady a teď), mnoţství, časovou strukturaci, ţeny dělají věci 

zhluboka, nahlas, tiše, stejně a taky.   

7 Diskuse  

Samotné zkoumání bylo rozděleno na dvě oblasti – genderlekt a charakteristika postav.  
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7.1 Genderlekt  

Diference genderu v rámci orální produkce byla, zejména na oblasti fonetiky, průběţně 

dokazována od 70. let minulého století. My jsme se soustředili na oblast lexikálněsémantickou 

–  slovní bohatství a klíčová slova.  

Z výsledků vyplývá, ţe soubory muţských a ţenských textů se téměř neodlišují co do 

počtu typů a hapaxů, muţské texty vykazují slabou tendenci k větší variabilitě, rozdíl se 

pohybuje v řádu několika málo procent. Objevuje se rozdíl v průměrné délce slova – i zde ovšem 

minimální, pouze o 0,04 procentního bodu. Obecně si můţeme povšimnout nevyváţenosti 

rozsahu korpusů – navzdory sjednocení počtu povídek mají muţi šestkrát větší korpus, tedy 

mnohem delší texty. Důvodů pro to můţe být několik – od záměru autora (povídka určená pro 

specifický účel, např. soutěţ či sborník, můţe mít dané maximum rozsahu) a jeho vlastních 

preferencí délky textu, přes vliv vlastního výběru korpusu (ţe do textů nebyly začleněny dlouhé 

povídky autorek neznamná, ţe neexistují, jen se nevyskytovaly v antologiích, z nichţ se čerpalo) 

aţ po nedostatečný prostor pro ţeny v publikačním světě – specificky ţenské antologie Lehké 

fantastično obsahují na méně neţ 300 stránkách konstantně 13 povídek, zatímco genderově 

neomezené (či pouze muţské) antologie čítají mezi 600 a 1000 stranami. Přesné určení původu 

tohoto jevu však vyţaduje bliţší zkoumání.  

Data distribuce type-token v rámci MWTTRD na velikosti okna 100 a 500 tokenů 

ukazují, ţe ţeny mají tendenci variovat svůj slovník dříve a dříve také moţnosti vyčerpají, 

zatímco u muţů dochází ke gradaci i poklesu později.   

Obě pozorování odpovídají předpokladům, totiţ ţe délka textu ani slovní bohatství nejsou 

závislé na genderu autora. Předpoklad, ţe muţi preferují delší slova, se nám v češtině nepodařilo 

prokázat – rozdíl sice je, ale příliš malý, neţ aby byl signifikantní. Zajímavější výsledky 

poskytuje srovnání klíčových slov.  

Porovnáváme-li tematickou koncentraci M a F korpusu podle KWords, musíme si být 

vědomi mnohonásobně většího rozsahu M korpusu – proto získáváme více údajů pro tuto část 

dat. Zatímco tematická koncentrace M korpusu obsahuje substantiva, adjektiva, numeralia, 

verba, adverbia i částice, F korpus poskytuje pouze substantiva a příslovce. V substantivech 

nalezeme shodně oči a otce, M korpus navíc nabízí muže a pána, hlavu, ruku a hlas, zemi a 

dveře. Adjektiva obsahuje strukturující – další a poslední, dále sedm číslovek (1,2,3 a jejich 

deriváty). Na slovesech je zajímavé, ţe se objevují pouze v muţském jmenném rodě v minulém 

čase (klíčová slova nejsou lemmatizována), postavy chtějí, musí a mají, vědí a vidí, začínají a 
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ptají se. V rámci adverbií nalézáme zejména příslovce času, míry a způsobu s důrazem na 

ohodnocení dostatečnosti/úplnosti (dost, ještě, jen, jenom, moc, právě, stejně, trochu, víc) a 

pravdivosti/pravděpodobnosti (asi, možná, opravdu, vlastně). F korpus nabízí příslovce míry a 

času, všechny jeho výskyty jsou ovšem k nalezení i v tematických koncentracích M korpusu. Z 

dalších slovních druhů obsahuje M korpus částině ano/ne, kdeţto F korpus nabízí pouze ne.  

Samotná klíčová slova ve srovnání výsledků obou aplikací, rozdělená dle slovních 

druhů, ukazují, ţe v rámci substantiv muţi hojněji uţívají muţských postav, jeţ označují skrze 

jejich pracovně-sociální vztahy, z částí těl nejčastěji popisují hlavu a ruce, dále hlas, z lidských 

výrobků zmiňují dveře, stůl, auto. Proprií uţívají v textu podstatně méně neţ ţeny. Ty mají poměr 

ţenských a muţských postav vyrovnanější, muže však také charakterizují dle pracovních vztahů 

(a jednou dle vzhledu – vousáč), na ţeny je aţ na výjimky nazíráno skrze úzus věku a 

příbuzenských vztahů. Z částí těl tematizují hruď a hrdlo, šíji, břicho, oči, rty, tvář a vlasy. Z 

lidských výrobků jmenují zejména stavby, jídlo či potřeby k jeho přípravě a konzumaci, z 

domácího nábytku pak truhlici a často zrcadlo. Vyskytuje se zde také mnohem více zvířat a 

typickým prostorem v ţenských dílech je příroda. Upozorněme ještě na několik zvláštností – 

klíčový výskyt slova kapsa v M korpusu, tento výraz hodnotí předchozí studie (odkaz) jako 

typicky muţský. Další zajímavostí je dvojice M–F výskytu prdel–zadnice. Společně s dalšími 

výrazy (sakra, proboha) to ukazuje na větší expresivitu v rámci M textů, u ţen-autorek naopak 

nalézáme větší příklon k deminutivům.   

Prozkoumáme-li klíčová adjektiva, seznáme, ţe muţští autoři výrazně preferují adjektiva 

jakostní, u ţen je poměr jakostních a relačních vyrovnán. Ţeny-autorky nad to častěji sahají pro 

přivlastňovacích adjektivech. Výsledky ukazují také na častější výskyt zvířecích adjektiv v 

ţenských textech, dále zde nacházíme výrazy typickou pro ţenskou zkušenost – pupeční. V 

klíčových slovech F korpusu nacházíme také stupňované adjektivum – nejdůstojnější.  

Na výskytu pronomen pozorujeme častější preferenci mnoţného čísla v M textech, ţeny-

autorky sahají více po singuláru. Numeralia jsou pak oblastí výrazně muţskou, se zvláštním 

důrazem na čísla jedna, dva/oba a tři.  

V rámci verb nacházíme v obou korpusech verba dicendi v muţském jmenném rodě, zdá se 

tedy, ţe muţské postavy jsou aktivnější co se promluv týče, pro oba soubory textů také platí, ţe 

k muţům se častěji řadí dokonavá slovesa zasmát se, usmát se, uchechtnout se, ţenám je 

(výrazněji v F textech) přisuzováno nedokonavé smát se. V M korpusu nacházíme oproti F 

korpusu výraznou frenvenci pomocného být a modálního mít. V F textech postavy častěji brečí, 
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vzlykají nebo pláčou, blednou a červenají, výrazně více vaří, šeptají a zabíjejí, v M textech 

dostávají a přikyvují. Zajímavé je, ţe v F textech ţeny červenají a muţi blednou, zatímco v M 

textech blednou i červenají muţi. Obecně v rámci F korpusu nacházíme mnohem více klíčových 

verb v první osobě singuláru a v přítomném čase.   

Průzkum adverbií ukazuje muţskou tendenci strukturovat skrze čas (přítomnost nebo 

blízká minulost/budoucnost), prostor (blízký vs. vzdálený) a úplnost/dostatečnost (evaluativní 

hodnocení), ţeny jich uţívají k popisu širších úseků času a k popisu prostoru, často na základě 

binarity uvnitř-vně s důrazem na druhou oblast. Z hodnotících adverbií se v M textech vyskytuje 

výraz dobře, v F textech objevují negativní výrazy (hrozně, neklidně, marně, zle). Z dalších 

větných členů si lze povšimnout výraznějšího výskytu předloţek v M korpusu.  

Toto srovnání ukazuje, ţe muţi-autoři mívají tendenci vyuţívat ve svých textech funkčně 

popisných charakteristik, zatímco ţeny vzhledových a vztahových. Muţi-autoři preferují 

postavy muţské, ţeny-autorky mají poměr vyrovnanější. V M textech panuje tendence k 

popisnosti z hlediska funkce a dostatečnosti/úplnosti, více upozorňují na konkrétnost, prioritu a 

pořadí, v F textech je dán důraz na vzhled, vlastnosti a příslušnost. Ţeny-autorky také více 

vyzdvihují subjektivitu jedince – ať uţ ve výskytu zájmen či tvarů sloves.  

To naznačuje, ţe nejen, ţe lze mapovat rozdílnost genderlektů, ale (minimálně ve fantastické 

literatuře) tato rozdílnost variuje shodně s genderovými charakteristikami, které jsme vyuţili v 

druhé části výzkumu.   

7.2 Charakteristika postav  

V kapitole 4 jsme charakterizovali typický obraz muţe a ţeny v literatuře podle předchozích 

výzkumů. Ty ukázaly, ţe konotáty, s nimiţ se objevují muţské postavy, jsou vášeň, stát, hrudník, 

kapsa, uchechnout se, mít/dostat, vyšší pracovní pozice, mezi ţenské konotáty patří pokoj, 

srdce, slzy, části obličeje, vlasy, usmívání se, domácnost a manželství. Vlastnosti muţů bývají: 

stáří, těžkopádnost, aktivita, agresivita, odvaha, vonost, bojovnost, vznešenost, síla, chytrost. 

Ţeny naproti tomu bývají mladé i staré, přitažlivé, krásné, jemné, upovídané, hašteřivé, 

lehkomyslné a zlostné, ale také laskavé a skromné. Muţské postavy se spojují se sémantickými 

kategoriemi jako vertikální, velký, dlouhý, silný, aktivní, chytrý, dávající, sémantické kategorie 

ţen jsou spíše horizontální, malý, kulatý, pasivní, milující, přijímající.  

Náš výzkum mnohé z těchto charakteristik potvrzuje. Pro muţské a ţenské postavy v 

rámci (námi zkoumaných) fantastických textů platí následující:  
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Muţi v signuláru i plurálu bývají v textu realizováni sémanticky zatíţenými výrazy, 

zejména skrze své pracovně-společenské postavení (kapitán, doktor, generál, král, voják) spíše 

neţ rodinné vazby (otec, bratr, syn) – ty se výrazněji uplatňují na pozici objektu (kdy bývá 

postava charakterizována skrze vztah se subjektem), dále skrze věk a dospělost – nacházíme 

pána , muže a chlapa, mladíka, chlapce, kluka, starce. Povšimněme si také nerovnosti výskytu 

výrazů pán a dáma.Vyniká výrazná preference substantiv nad zájmeny, zejména v singuláru. 

Muţským postavám také mnohem častěji něco patří – pouze zde absolutní četnost posesivního 

zájmena on markantně převyšuje četnost ona, děje se tak ovšem pouze z důvodu jednotnosti 

tvaru tohoto posesivního zájmena ve všech pádech. Posesivní adjektiva maskulin jsou méně 

častá, přesto stále častější neţ femininní varianty. V rámci substantiv objevujeme tendenci 

konkretizovat a specifikovat muţskou postavu.  

Jejich vlastnosti bývají charakterizovány z hlediska věku (mladý, starý), velikosti a 

výšky (vysoký, obrovský), síly, bojovnosti a bojeschopnosti (silný, rychlý, ozbrojený), postavení 

ve společnosti a inteligence (dobrý, bohatý, mocný, chytrý) a chování (zlý, milý, špatný), pro 

popis je často vyuţito superlativů, které zdůrazňují jejich jedinečnost. Z barev se objevuje pouze 

černá a bílá. Jsou-li charakterizováni pomocí numeralií, jde zejména o základní a řadové 

číslovky v řádu jednotek a desítek, často se objevují ve dvou/obou.   

Pokud vstupují jako aktanti do děje, coţ dělají trochu častěji neţ ţeny, tematizuje se jejich 

povinnost (muset, nechat), vlastnictví (mít), inteligence (vědět, uvědomovat si, myslet, všímat 

si), pasivní smyslové vjemy (slyšet, vidět), aktivní pohyb (stát, chodit, najít) a činnost (udělat, 

dostat, dát, nacházet, zabíjet). V promluvách, kde převaţují, se sprojevují jako původci a správci 

konverzace a tématu (pronášejí, začínají, namítají, vysvětlují, podotýkají), zvýrazňuje se 

hloubka hlasu jako typicky muţský znak (zavrčet, zabručet, řvát, zahučet). V rámci 

neverbálních reakcí muţi častěji vyjadřují (ne)souhlas nebo nezájem (krčí rameny, vrtí hlavou, 

přikyvují). Častěji neţ ţeny pokládají otázky, nicméně charakter tohoto výzkumu nám 

nedovoluje prozkoumat, za jakým účelem. Okolnosti, za nichţ vstupují do děje, jsou popisovány 

z hlediska času, prostoru (blízký vs. vzdálený) a očekávatelnosti děje.  

Sémantické kategorie, které muţské postavy v našich textech provázejí, jsou: vysoký, 

silný, aktivní, dominantní (v konverzaci), chytrý, vysoko postavený.  

Ţeny jsou v textu popisovány nejčastěji skrze svou rodinnou a vztahovou příslušnost 

(matka, máma, dcera), méně často s ohledem na věk (holka, dívka, žena, dáma, stařena), 

jenminimálně skrze profesi (zaříkávačka, čarodějka, šamanka). Na pozici objektu jsou ţeny 
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velmi málo frekventované, nalézáme pouze ženu, dívku, matku a dceru. Mnohem častěji jsou 

ţeny realizovány zájmeny, ať uţ v singuláru či plurálu, v pozici subjektu (absolutní frekvence 

ona je dvojnásobná proti absolutní frekvenci ženy) či výrazně obvyklejšího zájmena v pozici 

objektu, zejména v akuzativu a dativu, coţ jsou pády typické pro cíl a příjemce děje. Jen 

minimálně je vlastnictví ţenské postavy vyjadřováno skrze posesivní adjektiva. U ţen tedy v 

rámci substantiv dochází spíše k zobecnění.  

Vlastnosti ţenských postav jsou charakerizovány skrze jejich vzhled a barevnost 

(krásný, hezký, černý, bílý, rudý ret, zelené oči), věk (mladý, starý) a velikost (velký, malý, 

dlouhý), zejména pak skrze podobnost (vlastní, jiný, stejný, podobný) – vyšší míra přirovnávání 

se projevuje vysokou četností komparativ (větší, menší, delší, světlejší, slabší). Hodnoceny jsou 

na základě opravdovosti, důvěryhodnosti a otevřenosti (pravý, otevřený, složitý, blízký), jejich 

chování bývá tematizováno méně (krutý, milý, špatný, podivný) a spíše negativně. Numeralii 

jsou stejně jako muţi charakterizovány zejména číslicemi 1 aţ 5, přičemţ ţeny bývají častěji 

druhé a ve dvou nejsou obě, ale pár. Častěji jsou pro ně téţ uţity zlomky (půl, desetina, čtvrtina).  

Děje, do kterých ţenské postavy vstupují na pozici subjektu, tematizuje se jejich znalost 

a aktivní pozornost (vědět, dívat se, sledovat), subjektivizace (cítit, všimnout, ukázat), reaktivita 

a statičnost pohybu (čekat, vypadat, zůstat, ležet, držet, bát se) a schopnost (dokázat, udělat). 

Pro ţeny jsou typická verba dicendi s funkcí reakčí (odpovědět, souhlasit, zopakovat, přikývnost) 

a tematizuje se hlasitost jejich projevů s tendencemi k extrémům (zašeptat, hlesnout, špitnout, 

syčet proti křičet, zaječet). Neverbálně ţeny reagují nejčastěji pozitivně (úsměv, přikývnutí). 

Okolnosti dějů jsou strukturováný z hlediska času a konrétně přítomnosti (tady, teď, sem) a 

mnoţství (dost, moc, úplně, mnohem, téměř), zdůrazňuje se jejich podobnost (stejně, taky) a 

hlasitost (tiše, nahlas).  

Nalezené sémantické kategorie ţen by se daly označit jako: pasivita, přijímání, 

reaktivnost, vzhled, rodinná příslušnost.  

Nepodařilo se nám prokázat muţskou agresivnost a divokost a vertikalitu, ţenskou malost, 

kulatost, moralitu, slabost a horizontálnost.  

     



49  

  

Závěr  

Účelem této studie nebylo zkoumat, jak jsou objevené koncepty muţství a ţenství v literauře 

správné, fér, či jak přesně odráţejí skutečnost či pouze konceptualizované představy autorů – 

snaţili jsme se toliko postihnout samotnou existenci těchto jevů.   

V úvodu jsme se pokusili o uvedení do důleţitosti zkoumání problematiky genderu s 

ohledem na postupné zrovnoprávňování ţen ve všech oblastech, připomněli rozmanitost gender 

studií a proti tomu stále přetrvávající rozdíly mezi gendery muţ a ţena. V první kapitole 

zkoumali uplatnění ţen a muţů v produkci i percepci literatury, prozkoumali četnost ţen-autorek 

u nás i ve světě se zjištěním, ţe se poměr muţských a ţenských sil na tomto poli vyrovnává. Ve 

druhékapitole jsme definovali fantastiku, její posun z brakového ţánru do objektu zájmu autorů, 

nakladatelství, ale i odborné veřejnosti a přinesli krátké shrnutí existence tohoto ţánru v české 

kotlině, ve třetí kapitole jsme zmapovali vývoj teorie genderu obecně a zvláště genderové 

ligvistiky, jmenovali jsme nejdůleţitější výzkumy v tom vědním oboru. Čtvrtá kapitola obsahuje 

shrnutí výše zmiňovaných studií a ucelenou definici muţského a ţenského konceptu. V páté 

kapitole rozebíráme metodu uţitou v rámci vlastního výzkumu, programy, kterých jsme vyuţili 

a koncept práce s daty, jakoţ i jejich charakteristiku. Výsledky výzkumu nalezneme v kapitole 

šesté, poslední kapitolou je diskuse nad výsledky.  

V rámci genderlektu se nám podařilo prokázat stylometrickou diferenci muţských a 

ţenských autorů, zejména co do uţitých sémantických kategorií. Z nalezených dat vyplývá, ţe 

muţi vyuţívají funkně popisných charakteristik, preferují muţské postavy a důraz kladou na 

konkrétnost, prioritu a pořadí. Ţeny-autorky uţívají vzhledových a vztahových charakteristik, 

mnoţství postav mají genderově vyrovnané, dávají důraz na subjektivitu jedince.  

Co se charakteristik postav ve fantastických textech týče, pro muţské postavy jsme 

víceméně v souladu s předchozími výsledky nalezli sémantické kategorie: vysoký, silný, 

aktivní, dominantní (v konverzaci), chytrý, vysoko postavený. Ţenské postavy jsou 

charakterizovány za pomocí sémantických kategorií jako pasivita, přijímání, reaktivnost, 

vzhled, rodinná příslušnost.  

Celá problematika nicméně vyţaduje hlubšího zkoumání a věříme, ţe jí v české vědecké 

oblasti bude v budoucnu věnována stejná pozornost, jakou pozorujeme v zahraničí. 
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