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Zvolení tématu této bakalářské práce považuji za velmi vhodné a v rámci bakalářské práce 
dobře vymezené i z hlediska šíře záběru. Diplomandka analyzuje sedm romských pohádek 
Eleny Lackové z genderového hlediska, přičemž se zaměřuje především na otázku 
genderových stereotypů u vyobrazených mužských a ženských postav. V centru pozornosti 
stojí, jak autorka uvádí, otázka jejich zobrazení jako aktivních či pasivních hrdinů/hrdinek. 
Toto pojetí je velmi aktuální i originální  – v české odborné literatuře byla dosud genderová 
reflexe romských pohádek minimální a konkrétně pohádky Eleny Lackové takto dosud 
analyzovány nebyly. 

Rámcovou strukturu  práce považuji celkově za zdařilou z hlediska vymezení jednotlivých 
kapitol (Literární kontext analyzovaného díla, Teoretická a metodologická východiska, 
Analytická část). Také proporce jejich rozsahu je odpovídající – analytická část tvoří přes 
polovinu celkového rozsahu. 

V Úvodu autorka představuje téma, zdůvodňuje jeho výběr a nezapomíná ani na reflexi 
vlastní pozicionality, k čemuž se znovu vrací v závěru na str. 92. Tuto sebereflexi a vědomí 
determinovanosti své (i obecně každé) interpretace je třeba ocenit. 

Záběr odborné literatury  je na bakalářskou práci více než dostatečný. Autorka prostudovala 
přiměřený objem teoretické literatury z oboru genderových studií, i když v některých 
případech odkazuje spíše na sekundární než na primární teoretické zdroje – tj. na některé 
souhrnné práce, jež samy vycházejí z primárních teoretických textů. V rámci bakalářské práce 
to lze tolerovat a v textu to není obecným jevem. Velmi kladně hodnotím, že se seznámila i 
s některými bakalářskými a magisterskými pracemi svých předchůdkyň, které se zabývaly 
genderovou literární analýzou. 

Kladně hodnotím také pečlivou snahu, s níž se autorka seznámila s kontextem romské lidové 
literatury (viz první kapitola a příloha); čerpá ze čtyř literárně historických zdrojů, které se 
částečně snaží i vzájemně komparovat. K otázce kontextu se znovu vrací v podkapitole  4 II. 
kapitoly, kde věnuje pozornost otázkám identity u romských dětí a mládeže v sociálním 
kontextu. Autorka nicméně konkretizuje svůj záběr na str. 46, kde uvádí, že konstruování 
identity z hlediska konceptu romství není předmětem jejího zkoumání a že se její pozornost 
zaměřuje (z důvodu rozsahu) na genderové hledisko. V principu je správné, že autorka takto 
upřesňuje svůj analytický přístup. Nicméně právě u romských pohádek by bylo obzvláště 
účinné výrazněji zmínit koncept intersekcionality, tj. působení i dalších kategorií analýzy 
vedle genderu jako je např. rasa; autorka toto činí velmi náznakově alespoň u kategorie věku 
na str. 91, kde zmiňuje ageismus v kontextu diskriminace ženských literárních postav staršího 
věku. 



Jako hypotézu autorka formuluje (str. 17) předpoklad, jejž opírá o literárně historické práce o 
romské literatuře, že se „romské pohádky nebudou z hlediska rozdělení genderových rolí 
odlišovat od pohádek naší [české] kulturní tradice”, což uvádí i pokud jde o vlastnosti 
připisované maskulinitě a femininitě a promítání genderového řádu. Už takto jednoznačně 
formulovaná hypotéza je ovšem zjednodušená, což další linie textu bohužel zachovává. Tato 
charakteristika je příliš univerzalizující a formulačně nezohledňuje právě kontextová 
specifika, což by jinak teoretická pozornost věnovaná kontextu v této práci slibovala. Autorka 
se zde nechala dle mého názoru trochu zavést prvoplánovými podobnostmi a nesoustředila se 
hlouběji na kontextová specifika, která jsou u každé kvalitativní analýzy možná tím 
nejzajímavějším. Na str. 92 sice uvádí, že některé postavy „nabízejí pozměněné zobrazení 
tradičních genderových rolí“, ale tyto odlišnosti celkově v textu bohužel poněkud zapadnou. 

U zpracování teoretické části by bylo možné vznést několik připomínek, zejména pokud jde 
o zmíněné primární texty, nebo o její celkovou koherentnost (propojení jednotlivých 
konceptů), i když je otázkou, jak přísné kritérium má být v tomto ohledu na bakalářskou práci 
vzneseno. Jednotlivé koncepty jsou vysvětleny v zásadě správně, i když někdy formulačně až 
příliš závislé na svých zdrojích. Za problematické, pokud jde o koncepty, považuji, že autorka 
zachází poněkud volně s termíny genderové stereotypy a genderové role, na některých 
místech to působí téměř zaměnitelně, což by nemělo. Ohledně konceptů mám však jednu 
zásadnější připomínku, a to že nebyl využit koncept genderových archetypů. U analýzy 
pohádek je to nedostatek, jenž přitom nemusel nastat – diplomandka odkazuje např. na 
publikaci Tváří v tvář, kde nejedna z autorek jednotlivých statí právě s touto optikou pracuje. 

Samotnou analýzu diplomantka pojímá jednak kvantitativně, jednak kvalitativně, přičemž se 
částečně inspiruje prací Petry Vodrlindové, na niž odkazuje na str. 29. Soustředí se na 
jednotlivé postavy a obrazy maskulinity a femininity, které postavy reprezentují, a tyto pak 
následně hodnotí z hlediska genderových stereotypů. Jisté nedostatky zde spatřuji především 
ve stránce interpretační, která by mohla být více prohloubena a dosti se drží již řečené 
prvoplánové roviny (například by bylo zajímavé hlouběji rozebrat opakující se obraz stařenky 
v různých variantách, který zajímavě osciluje mezi archetypem rádkyně-vědmy a archetypem 
čarodějnice). Nepříliš jasně je také vysvětleno, jak autorka vnímá koncept aktivity/pasivity, 
což doporučuji, aby dovysvětlila při obhajobě. Analytické části by také prospělo více odkazů 
na teoretickou literaturu, uvedenou v předchozí části práce. 

Stylistická a jazyková úroveň práce (až na drobné a výjimečné chyby v interpunkci či 
minimální překlepy) je velmi vysoká a ukazuje diplomandčin potenciál výstižně a přehledně 
formulovat své myšlenky. 

Celkové zhodnocení: Bakalářskou práci Lenky Matějovské doporučuji k obhajobě a 
navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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