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1. Koncepce práce 

Autorka předložené bc. práce si klade za cíl porovnat informace o vztahu genderu a používaní jazyka 

s výsledky vlastní kvantitativní analýzy genderových charakteristik v povídkách s fantastickou 

tematikou. Tomu odpovídá struktura práce, ve které je úvodní část věnována shrnutí vybraných 

poznatků o vztahu genderu, literatury a vlastností jazyka, po ní následuje kapitola týkající se 

metodologie a na ni navazuje část prezentující výsledky. V tomto ohledu vypadá práce standardně. 

Vážné výhrady však mám k samotnému obsahu, zejména ke zpracování a interpretaci výsledků. Zde 

se objevují tak zásadní problémy a chyby, že ačkoliv na první pohled působí koncepce práce 

přijatelně, závěry, které autorka vyvozuje ze svého špatně provedeného výzkumu, celou koncepci a 

smysl práce zásadně znehodnocují.  

 

Celkové hodnocení koncepce práce: C 

 

2. Metodologie a zpracování dat 

Z hlediska metodologického práce obsahuje fundamentální nedostatky. Autorka se rozhodla zkoumat 

následující okruhy problémů: a) genderlekt, b) charakteristiku postav, c) charakteristiku postav v 

rámci genderlektu. V rámci těchto okruhů mají být podle autorky ověřovány hypotézy. Ty však nejsou 

jasně formulovány. Text je v tomto ohledu velmi zmatený, nacházíme formulace jako „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?“ (s. 27) – což ovšem žádné hypotézy nejsou. 

Výjimečně se objeví formulace, kterou za hypotézu považovat lze (např. „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.“, s. 29), jsou však prezentovány 

nesystematicky. Ve většině případů však autorka podle mého předpokládá, že hypotézy vyplývají 

z jejího popisu analýzy a že jsou „jasné“ z toho, co bylo napsáno v teoretické části atp. Dále, přestože 

autorka na s. 26 uvádí, že budou zkoumány tři okruhy problémů, ve skutečnosti se věnuje pouze 

dvěma okruhům, což mimo jiné koresponduje jednak s tím, že prezentuje pouze dvě kapitoly týkající 



se těchto okruhů (kap. 5. 1. 1 a 5. 1. 2), jednak s tím, že ani ve výsledcích nenajdeme jasné rozlišení 

okruhů b) a c).  

V případě analýzy genderlektu autorka píše, že bude zkoumat „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.“ (s. 26). K tomu několik poznámek, které ilustrují, jak je 

práce metodologicky a obsahově špatná: 1) frekvence slovních druhů není nikde prezentována; 

vzhledem k tomu, co je zde napsáno, bych očekával, že bude porovnávat frekvence vybraných 

slovních druhů v obou subkorpusech a interpretovat rozdíly. Autorka ale žádná taková porovnání 

neprovedla. Slovní druhy jsou použity jen pro klasifikaci nalezených klíčových slov. Analýza klíčových 

slov se však v kap. 5. 1. 1, kde autorka prezentuje to, co se bude zkoumat, vůbec nezmiňuje. Klíčová 

slova se objevují až v kap. 5.2.1.2, v níž popisuje práci s daty (jak to sama nazývá). Celý přístup 

k analýze slovních druhů je velmi zmatený. 2) Dále autorka u analýzy genderlektu píše: „V rámci 

slovního bohatství textu prozkoumáme průměrnou délku textů i slov.“ (s. 26.). Proč by měla být délka 

textů a slov ve vztahu ke slovnímu bohatství se však nedozvídáme. Ani v případě interpretace 

výsledků není tento vztah dán do souvislost. Navíc, v případě interpretace rozdílů průměrné délky 

slova se dozvídáme toto: „Objevuje se rozdíl v průměrné délce slova – i zde ovšem minimální, pouze 

o 0,04 procentního bodu.“ (s. 44.). Vyhodnocovat rozdíly mezi průměrnými délkami slov pomocí 

procentuálního rozdílu je nesmysl – autorka prostě vydělila menší hodnotu průměrné délky 

hodnotou větší. 3) V kap. 6. 1 jsou prezentovány výsledky, které nejsou zmíněny v metodologické ani 

teoretické části. Konkrétně jde o a) tematickou koncentraci (není vůbec jasné, jak ji autorka měřila – 

podle mého názoru při používání nástroje KWords narazila na to, že je tam tento způsob vyhodnocení 

klíčových slov, tak to zapracovala do výsledků – což je nepřijatelný postup), b) průměrný počet 

hapaxů legomena, c) klíčová slova – ta jsou sice zmíněna již v kap. 5.2.1.2 (v rámci části Práce s daty), 

nikoliv však v části, kde se vymezuje to, co se bude zkoumat. Dále, autorka bohužel nikde 

nevysvětluje, proč jsou pro analýzu klíčových slov použity dva nástroje a neuvádí parametry 

nastavení analýzy (např. zvolené min. frekvence). Ve výsledcích nejsou tabulkové hodnoty DIN (ty si 

autorka sama zvolila při určování klíčovost, viz s. 33), autorka předkládá jen seznamy slov rozdělené 

podle slovních druhů.  Navíc, na s. 35 píše o tom, že jsou v seznamech také negativní klíčová slova, 

aniž je odlišuje od pozitivních klíčových slov, což (velmi mírně řečeno) problematizuje všechny 

interpretace. Klíčová slova jsou seřazena podle abecedy, autorka vůbec nevyužívá toho, že je možné 

na základě zvolené metriky pracovat s tím, že některá slova jsou z hlediska „klíčovosti“ významnější 

než jiná.  

U analýzy tzv. charakteristiky postav se opět objevují zásadní nedostatky. Pokud bych je měl všechny 

detailně popsat, byl by tento posudek neúměrně dlouhý. Pro jen výběrově. Autorka se například 



snaží výsledky analýzy kategorizovat do sémantických kategorií. Tato kategorizace však obsahuje 

zjevné nesmysly, a to bohužel opakovaně (nejedná se tedy o náhodné přehlédnutí či opomenutí). 

Konkrétně, v kategorii „názvy profesí“ se objevují výrazy pán, vrah, hrdina (s. 38, 39), v kategorii 

„povolání“ (zde není jasné, jaký je rozdíl mezi povoláním a názvem profese) výrazy člen, host (s. 39), 

v kategorii „rodinné vztahy“, resp. „rodinné výrazy“ (autorka je v označování nekonzistentní), jsou 

slova jako přítel, soused, nepřítel, kamarád, cizinec, sousedův (s. 38, 39, 40), v kategorii „nadpřirozené 

postavy“ je duše (s. 39).  

V případě analýzy adjektiv autorka píše „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.“ (s. 41). Data v tabulce Vlastnosti (Příloha s. 

10) však podle mého názoru neodpovídají těmto interpretacím. Co nám např. říkají data o údajné 

dominanci popisů ženy „skrze krásu“? Adjektivum krásný se nachází až ve 21. pořadí (vzhledem 

k frekvenci), na základě ostatních adjektiv lze jen těžko uvažovat o tom, že by popisovaly krásu. Navíc, 

výsledky u adjektiv v kategorii „ženy“ (viz daná tabulka v příloze bc. práce) nepůsobí dojmem, že se 

opravdu vztahují k ženám. Vzhledem k použitému dotazu (viz příloha, [tag="V.F.*"]) se zdá, že 

autorka mechanicky analyzuje všechna adjektiva v ženském rodě – to by vysvětlovalo fakt, že se na 

prvních místech objevují adjektiva celý, velký, další. V tomto ohledu je pak srovnání s adjektivy 

v mužském rodě životném zavádějící.   

Tímto způsobem bych mohl kriticky projít téměř všechny provedené analýzy – nacházím zde zásadní 

chyby jak metodologické, tak interpretační. V tomto ohledu je předložená bc. práce naprosto 

nedostatečná.  

 

Celkové hodnocení metodologie a zpracování dat: D 

 

  

3. Práce odbornou literaturou 

Z teoretické části práce je zřejmé, že autorka je schopna pracovat se sekundární literaturou, dokáže 

parafrázovat a interpretovat získané poznatky, byť se tak někdy děje neorganicky (za všechny srov. 

první odstavec na s. 19, kdy se v části zaměřené na lingvistické aspekty objeví informace o literární 

produkci). Bohužel zejména v metodologické části práce odpovídající literatura chybí (např. k analýze 

klíčových slov, tematické koncentrace). Domnívám se, že pokud by se autorka blíže seznámila 

s literaturou související s kvantitativní a korpusovou analýzou jazyka, snížila by se pravděpodobnost 



existence fundamentálních nedostatků při zpracování dat a jejich interpretaci (srov. předchozí část 

tohoto posudku) 

 

Celkové hodnocení práce s odbornou literaturou: C 

 

4. Formální úroveň práce 

 

Formální úroveň práce je velmi nedbalá. Symptomatický je přitom již Obsah (který je zde ovšem 

uveden anglicky), jehož první položkou je UNIVERZITA KARLOVA, druhou název práce atd.  

Autorka používá pro odkazování na literaturu poznámky pod čarou. Tyto odkazy jsou často zavádějící, 

za všechny srov. pozn. 27, 28, 31, kdy poznámky neodpovídají textu. Při odkazování autorka 

postupuje nejednotně, objevují se chyby, za všechny srov. pozn. 41, kdy je jako odkaz uvedeno 

DOKULIL 1951, 1951, SR. 1951 (jedná se přitom o odkaz na jednu publikaci), nebo pozn. 43, kde je 

sice uvedeno KUBÁT 2013, ale jedná se zřejmě o odkaz na MILIČKA, Jiří, KUBÁT, Miroslav. 

„Vocabulary richness measure in genus“. Journal of Quantitative Linguistics. 2013, 20(4), 339-349. 

Nedbalá je také typografie (srov. různé řádkování na s. 32, vadné odsazování na s. 38, kdy by 

morfologie s ohledem na předchozí odrážky měla být taky položkou seznamu), tabulky nejsou 

očíslovány, příloha je nepřehledná. 

 

Celkové hodnocení formální úrovně práce: D 

 

4. Celkové hodnocení 

 

Za hlavní problém bc. práce považuji to, že autorka naprosto nezvládla řádně zpracovat jazyková data 

a prezentovat výsledky. Autorčin přístup je nesystematický a zmatečný. Pokusy o interpretaci takto 

prezentovaných výsledků nedávají dobrý smysl. Rád bych zdůraznil, že mé výše uvedené kritické 

poznámky reagují jen na část problémů, které se v práci vyskytují, a že mají ilustrovat fakt, že 

z hlediska zpracování dat a interpretace výsledků je práce nepřijatelná jako celek.  

 

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

Proto navrhuji hodnocení neprospěla. 

 

 

V Ostravě dne 28. 8. 2020                                                                                   Radek Čech 

katedra českého jazyka FF OU  


