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Průběh obhajoby: 

Autor prezentoval svoji práci, pohovořil o faktorech, které ho vedly k výběru tématu, jakým způsobem 

navazuje na svoji ročníkovou práci. Stanovil si cíle popsat obraz ženy ve specifickém prostředí obchodu 

od r. 1918 do r. 1930 a vymezit vnímání ženy v tomto prostředí, volbu cílů podrobně zdůvodnil. Jako 

metody použil komparaci pramenů, historickou a jazykovou analýzu, charakterizoval zdroje a vzorek 

materiálu. Materiál kategorizoval dle společných rysů produktů. Dále sledoval vybrané jevy, zpracoval 

frekvence analytických kategorií a prezentoval výsledky svého výzkumu jednak slovně, jednak v grafech. 

 

Vedoucí práce 

Michal Stumpf se věnoval tvorbě DP s entuziasmem a vysokou pracovní morálkou. O to více mrzí určitá 

nedotaženost DP, projevující se zejména v ne zcela vyčerpávající interpretaci, místy zkratkovité 

metodologii, stále přetrvávajících věcných omylech. Měl se rovněž ve větší míře pokusit o lingvistickou 

interpretaci, zejm. v oblasti syntaxe, jinak poněkud ztrácí smysl detailní morfologicko/syntaktický popis v 

tabulkách. Přesto pokládám jeho práci za cennou nejen díky množství unikátního sebraného materiálu, ale 

rovněž díky několika zajímavým postřehům, na něž lze určitě v budoucnu ještě navázat (potvrzení vysoké 

frekvence apelativa dáma v obchodním styku, postižení rozporuplnosti vnímání ženy v průběhu rostoucí 

emancipace, její nezastupitelnosti při domácích pracích i v době nemoci, nadčasového diktátu reklamy 

v oblasti vzhledu ženy apod.). 



 Formální stránka je slabinou DP, a to zejména po stránce stylistické, objevují se i literní a pravopisné 

chyby. Výhrady mám také k plevelnému jakoby. 

 

Připomínky vedoucí práce 

Vztah derivátů, např. s. 18 DP žena vs. ženuška – skutečně se jedná o jeden lexém? 

Přirozené sklony řádně hospodařit“, s. 21 – mohl by autor komentovat tento svůj výrok z hlediska 

genderové korektnosti? 

Je statisticky významné rozvití výrazů dívka a paní atributem český? Není výskyt zkreslen např. reklamou 

na List/Kalendář dívek a paní českých? 

 Autor doložil přesvědčivě převažující výskyt výrazu dáma. Jak by jej hodnotil v současnosti z hlediska 

jeho stylistické platnosti a proč? Podobně prosím o vyjádření k výrazu milostivá. 

 

Reakce autora 

Autor zapomněl na hnízdování ve slovníku, proto udělal chybu v charakterizaci lexému ženuška.  

O uvedeném  a připomínaném stereotypu uvádí informace i odborníci, že přetrvává dodnes. 

Výskyt lexémů paní a dívka  je statisticky ovlivněn výskytem produktu, ovšem i tak má svoji 

příznakovou stránku pro popis konotací. 

Lexém dáma nabral nových konotací – zralá žena, významná žena v oboru či manželka prezidenta (první 

dáma), význačná žena ve společnosti (noblesní, úžasná dáma apod.).  

Lexém milostivá je archaismus, slovník upozorňuje i na jeho možné ironické užití.  

 

Oponent práce 

Autor kontinuálně píše o „oslovení“, i když formálně se o oslovení nejedná (např. s. 17, 22, 26, 54, 55), 

jde většinou pouze o označení adresátky, které ovšem není v 5. p. To se projevilo i v tabulkách, např. na 

s. 26 – oslovení nemůže být subjektem věty.    

S. 34 – adjektivum dámská v ustáleném slovním spojení dámská konfekce má odlišnou hodnotu než 

v případě substantiv, podobně jako např. dívčí škola na s. 39, kde autor tento rozdíl sám uvádí, či dětské 

suchary (R 90). Od některých lexémů adjektiva nelze utvořit (paní, slečna). Proto se domnívám, že by 

patrně bylo vhodnější analyzovat pouze substantiva. V tabulce na s. 34: adjektivum vysocejemné je 

atributem k substantivu módy, nikoli k adjektivu dámské. 

Není mi zcela jasné, jak autor vybíral lexémy k analýze – viz náměty k obhajobě. Očekávala bych rozbor 

označení adresáta reklam nebo obecněji analýzu všech lexémů, které souvisí se životem ženy (např. dle 

četnosti výskytu), ale ani o jeden z těchto případů se nejedná. Metodika na s. 9 mi tuto nejasnost 

nezodpovídá, zvláště „implicitnímu ženskému prvku“ nerozumím.  



Autor zaměňuje pomlčku a spojovník (např. s. 42, 44, 63). Interpunkční chyby (např. chybějící čárka za 

Ph.D. v poděkování, s. 5, 49), odchylky od morfologické normy (např. s. 31, 43, 52, 62, 64), stylizační 

nedostatky (např. s. 6, 13, 22, 25, 26, 27, 30) a překlepy jsou naznačeny v textu.   

Na práci oceňuji přehlednost a zpracování přílohy, podrobné zpracování tabulek. 

 

Dotazy a připomínky oponenta práce 

Jakým způsobem autor vybíral analyzované lexémy? Např. matku zařadil, ale šestinedělku (R 34), 

pacientku, sestru-ošetřovatelku (R 7) nikoliv.  

S. 30: Lexémy domácnost a rodina jsou zařazeny jaksi nekompaktně. Proč je autor zařadil, když kuchyni, 

manželství apod. nikoliv? Podobně lexémy dítě, dětský – proč je autor zařadil, když se nejedná o označení 

adresáta? Viz též dívčí x chlapecké. 

S. 50: Nenašel by autor jiný důvod, proč jsou v případě fotografování osloveny ženy? 

S. 32: Z čeho konkrétně autor usuzuje, že žena byla vnímána jako emancipovaná? Např. v R. 16: „Dejte 

svým synům v zimě lyže, v létě motocykl...“  O dcerách se zde nemluví. 

Autor srovnává zobrazení ženy v dobové reklamě s Guthem-Jarkovským. S čím by autor srovnával 

zobrazení ženy v současných reklamách a jak by obraz ženy z tohoto srovnání nejspíš vyšel? 

S. 62, 63: Proč se autor nevyjadřuje k lexému nevěsta? 

Obrázek Motocykl č. 3 se opakuje 3x (s. 8, 32, 65) Je to záměr? 

 

Reakce autora 

Autor nezařadil lexémy pacientka, sestra-ošetřovatelka vzhledem k tomu, že jejich výskyt byl velice 

nízký, navíc nebyly adresátkami analyzovaných reklam. Lexém šestinedělka významově patří k typu 

matka. 

Lexémy domácnost a rodina zařadil do analýzy proto, že implicitně zahrnují ženu – viz slovníky. Lexémy 

dítě, dětský implicitně oslovují adresáta – ženu (matku). 

Emancipaci ženy podtrhují obrazy žen na motocyklu, žena a fotografování, důraz na modernost – 

moderní hospodyně je ta, která se o sebe dokáže postarat, ne již žena, která se stará pouze manželovi o 

domácnost.  

Lexém nevěsta autor opomněl zahrnout do analýzy.  

 

Diskuse 

Vedoucí komise položila otázku týkající se okruhu čtenářů, na něž byla zaměřena excerpovaná periodika. 

Dále zda se diplomant zaměřil také na analýzu lexému hospodyňka.  

Autor uvádí, že se domnívá, že adresát nebyl relevantní. U lexému hospodyňka udělal stejnou chybu jako 

u lexému ženuška.  

 



Přes dílčí hodnocení vedoucího a oponenta byla obhajoba práce připravena brilantně, proto byla práce 

celkově hodnocena výborně.  

Výsledek obhajoby: výborně 
 

 

doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. 
 

      [jméno předsedy] 


