
Posudek diplomové práce Veroniky Vampolové „Sourozenci a jejich pohled na 

genderové role u pohádkových postav“

Genderové analýzy pohádek nejsou v rámci feministické tradice nic nového, ale obvykle 

jsou zaměřeny na pohádky jako na texty. Mnohem méně časté jsou pokusy podívat se na 

pohádky očima dětí, které jsou jejich primárními cíly. Textové analýzy přináší poměrně 

předvídatelné výsledky ve smyslu, že pohádky vesměs nabízí velmi tradiční zobrazování 

maskulinity a femininity, kdy hrdinové jsou zpravidla muži a princezny jsou odsouzeny 

k čekání na „prince na bílém koni“. Pokud už se nějaká aktivní žena najde, neujde 

spravedlivému trestu (oslí kůže, červená karkulka atd.). 

Jedna věc je však psaný text, druhá jeho čtení. Stejně jako Janice A. Radway 

(Reading the Romance) ukázala, že ženy čtou romance (červenou knihovnu) často velmi 

jinak, než si představovaly feministické teoretičky, lze předpokládat, že ani děti nemusí 

automaticky přistupovat na zjevná genderová schémata nabízená v tradičních 

pohádkách. A právě s tímto východiskem ke své práci přistupovala i Veronika. Rozhodla 

se zkoumat, jak děti, a konkrétně sourozenci, interpretují pohádky, přičemž se neomezila 

jen na tradiční narativ, ale nabídla jim i netradiční verzi pohádky, aby mohla posoudit její 

přijetí ze strany dětí. V tomto ohledu vycházela z jiné práce obhájené na pedagogické 

fakultě, ale téma uchopila po svém a s nemalou kreativitou. V rámci poměrně malé 

kvalitativní studie je trochu problematičtější další ambice, tj. hledat spojitost mezi 

dětskými interpretacemi netradičních pohádek a vymezením genderových rolí v jejich 

rodinách.

K procesní stránce věci bych poznamenal, že Veronika patří k samostatnějším 

studentkám a na bakalářské práci pracovala systematicky. V podstatě se řídila 

harmonogramem, který bych rád, aby moje svěřenkyně respektovaly (což se ale obvykle 

neděje), a proto bylo dost času na komentování práce a její postupné vylepšování. Také 

oceňuji skutečnost, že Veronika musela načíst poměrně velký objem nové literatury, ve

které se velmi dobře zorientovala.

Práce je na dobré úrovni také po formální stránce. Veronika má dobrý písemný 

projev a je pečlivá, což se projevilo v minimálním počtu překlepů a stylistických 

problémů. Odkazovací aparát je konzistentní a seznam literatury odpovídá nárokům 

kladeným na bakalářské práce.

Zmíněná pečlivost se promítla i do zpracování teoretické části, která pokrývá 

relevantní témata a nabízí dobrý základ pro analýzu empirických dat. Veronika se zde 

dobře popasovala s psychologickou literaturou i s vybranými aspekty feministické teorie. 

Místy sice až trochu moc staví na sekundární literatuře (Renzetti, Curran), ale snaží se ji 

vhodně doplnit dalšími texty (Smetáčková, Jarkovská, Janošová atd.). Ocenit lze snahu o 

kritiku zavedených teorií, zvláště v podkapitole věnované vzniku a vývoji genderové 

identity.



V úvodu empirické části Veronika věnuje dostatečnou pozornost představení svých 

metodologických východisek a designu výzkumu a následně prezentuje svou analýzu.

Postupně shrnuje hlavní aspekty interpretací jednotlivých dětí i sourozeneckých párů, což 

je poměrně přehledná strategie. V souhrnné analýze splétá jednotlivé výpovědi 

dohromady a formuluje hlavní zjištění. Zde oceňuji snahu srovnávat vlastní zjištění 

s jinými výzkumy (Belotti), ale uvítal bych také srovnání s výsledky výše zmíněné 

bakalářské práce, která byla pro Veroniku inspirací. Toto srovnání přichází až v závěru, 

což je trochu pozdě. Celkové posouzení analýzy však raději nechám na oponentovi/ce, 

neboť mi chybí potřebný odstup od práce, kterou jsem vedl. Celkově jsem ale velmi 

spokojen s prací, kterou Veronika odvedla, a navrhuji hodnocení výborně. 
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