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Bc. Eva Belisová si zvolila za téma své práce analýzu genderových stereotypů ve 
dvou souborech pohádek, a to K. J. Erbena a B. Němcové. Výběr autora a autorky je 
smysluplný z několika hledisek – v obou případech se jedná o literární osobnost počítanou 
k literárnímu kánonu, jejíž pohádky i další texty jsou dětem čteny od raného věku, jsou ve 
škole součástí povinné četby, a tedy významně přispívají k genderové socializaci; z literárně 
historického hlediska se jedná o současníky, a tudíž o texty v mnoha ohledech srovnatelné. 
Zatímco texty K. J. Erbena dosud nebyly z genderového hlediska analyzovány, u textů 
Boženy Němcové tomu tak není. Zde v bibliografii chybějí kritické genderové práce, odkazy 
na něž jsou snadno dohledatelné i na internetu (např. česko anglická ročenka Jedním okem –
One Eye Open 2006/6).

Pojetí práce v podstatě není komparativní, pouze v závěru se konstatují některé 
podobnosti a rozdíly v charakteristikách literárních hrdinek. Bc. Eva Belisová se ve svém 
výzkumném přístupu inspirovala stanovením šesti výzkumných otázek (viz str. 9), při jejichž 
sestavení se dle svých slov inspirovala textem Cvikové a Juráňové a diplomovou prací Petry 
Vodrlindové (tamtéž). Vzhledem k tomu, že komparativní aspekt v práci je oproti původnímu 
plánu minimální a že práce mírně přesáhla rozmezí stanoveného rozsahu, bylo by dle mého 
názoru vhodnější počet vybraných pohádek omezit a soustředit se buď na menší počet 
(vymezený např. tematicky), nebo na jednoho autora/ku. 

Struktura práce je vzhledem ke zvolené metodě obsahové analýzy podle stanovených 
kritérií (otázek) smysluplná, logická a přehledná. V teoretické části charakterizuje autorka 
feministické literárně kritické koncepty, podle nichž chce dále vést textovou analýzu. 
Propojování teorie s praktickou analýzou bylo v průběhu práce jedním z nejobtížnějších 
úkolů, nakonec se jej podařilo zvládnout do přijatelné jisté míry. 

V části práce věnované praktické analýze aplikovala autorka model odpovědí na 
zvolené otázky průběžně na jednotlivé pohádky. Je zde možné spatřovat některé dobré a 
nápadité postřehy – např. odkaz na de Beauvoir (str. 36) a její tezi o unikání žen mimo realitu 
v důsledku jejich ukotvení v imanenci a malému společenskému významu v souvislosti 
s rozmarem princezny přestat mluvit, i když zde by mohla být dále rozvedena metafora ženy, 
která nemá hlas (stejně tak u pohádky Dlouhý, široký a bystrozraký). Zejména některé 
charakteristiky jsou však dosti zjednodušené, chybí jim hlubší analýza. To platí např. o 
pohádce Hrnečku vař (str. 50 a dále), kde není vůbec rozebrán ani pojednán vztah obou žen, či 
v pohádce o Jezinkách (str. 46 a dále), kde by měl být hlouběji interpretován aspekt vztahu 
ženské a mužské moci. 

Za dosti samostatný přínos autorčiných analýz lze považovat především interpretace 
symboliky jednotlivých pohádek, čemuž věnovala více prostoru a což se jí mnohde pěkně 
podařilo. Poměrně zdařilé jsou i některé její interpretace z hlediska archetypální analýzy.

Po stylistické stránce je práce vyhovující, i když některé formulace jsou jaksi 
prvoplánové (např. 1. odstavec str. 26). Jazyková stránka je až na občasné chyby 
v interpunkci a ve skloňování zájmena „ona“ dobrá.

Celkové hodnocení: Autorka věnovala své diplomové práci hodně času i energie, její 
draft několikrát předělávala a vcelku pečlivě zapracovávala připomínky vedoucí práce. 
V procesu psaní udělala bezpochyby značný pokrok. Navrhuji hodnocení dobře.
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