
Oponentský posudek bakalářské práce Markéty Szyszkowiczové  Jazyk dívčích románů Lenky 

Lanczové 

Bakalářská práce Markéty Szyszkowiczové si klade za cíl popsat jazykové prostředky románů Lenky 

Lanczové, poukázat na jejich specifičnost a vysledovat případný vývoj v prózách této autorky. K analýze 

byly vybrány čtyři romány z let 1998, 2000, 2008 a 2013, volba románů byla provedena s ohledem na 

časové rozpětí, oblíbenost románů (vybrány byly ty, které měly více vydání) i různost typů hlavní hrdinky. 

V teoretické části autorka popisuje vývoj dívčího románu v české literatuře, shrnuje poznatky, které o 

tomto žánru nashromáždila odborná literatura, a představuje názory literárních teoretiků na romány 

Lenky Lanczové. V praktické části jsou na všech rovinách analyzovány jazykové prostředky užité ve 

vybraných čtyřech románech. Dochází se k tomu, že na jedné straně se v románech Lenky Lanczové 

vyskytují stereotypní prostředky jako zmnožení interpunkčních znamének, aposiopeze, osamostatňování 

větných členů, užívání slangu, ich-formy a rozsáhlých vnitřních dialogů, na druhé straně se romány 

odlišují především v lexikální a hláskoslovné rovině v závislosti na věku (např. frekvence užívání 

vulgarismů je vyšší u starších hrdinek) a typu hrdinky (pro sebevědomé hrdinky s volnějším stylem života 

se nespisovné morfologické prostředky používají i ve vnitřních monolozích, zatímco u ostatních jako 

vypravěčů jen ojediněle).  

Na práci oceňuji především přehledný úvod do dějin literatury pro dívky, motivovaný výběr románů 

k analýze, popis prostředků, které v daném typu románů sleduje sekundární literatura, a pokus o vlastní 

navázání na tento typ analýzy. Práce se snaží být dobře ukotvená v sekundární literatuře a je psána 

kultivovaně a čtivě. 

Naopak za největší slabinu práce považuji nedostatečnou reflexi východisek, nedostatečnou 

charakteristiku výběru vlastní metody popisu a absenci přehledných závěrů z práce vyplývajících. Tento 

obecný rys se projevuje v práci na mnoha místech. V úvodu zcela chybí představení struktury práce, a 

v práci se tak hůře orientuje. V kapitole 3 není jasné, proč je jednou z podkapitol Aspekt mládí a další už 

jsou pojmenovány podle jednotlivých autorů. Také mi nebylo jasné, podle čeho jsou jednotlivé skupiny, 

do nichž jsou autoři dívčích románů přiřazováni, vytvořeny, ani proč autorky Šmahelová a Schmidtová 

zůstávají mimo toto dělení – stejně jako v úvodu tedy i zde chybí obecné představení koncepce/postupu 

(tentokrát Uličného a Horáka ve stati Jazyk dívčích románů). Některé teoretické kapitoly shrnuté jsou, 

jiné ne (např. 4) – celkově bych uvítala, kdyby autorka u všech těchto kapitol uvedla, co si o jednotlivých 

zjištěních sama myslí a co z nich užívá ve své práci, co ne, a proč. Také charakteristiky jednotlivých 

románů v praktické části práce nejsou uzavřeny ani shrnujícím způsobem, ani reflexí.  

V závěru mi nebylo jasné, proč se na jedné straně tvrdí, že byly nalezeny rozdíly v užívání nespisovných 

prostředků mezi jednotlivými postavami (jako vypravěči) a vzápětí se to popře – nespisovnost se 

neukázala být charakterizačním prostředkem postav v přímé řeči. S tím zřejmě souvisí i obecná otázka 

rozdílu mezi postavou a postavou-vypravěčem, která se podle mého názoru v práci nedostatečně 

reflektuje – není jasné, zda autorka považuje řeč postavy-vypravěče za charakteristiku postavy. Z výše 

zmíněného rozporu se mi spíše zdá, že nikoli, ale není jasné, proč tomu tak je. Dále mi není zřejmé, co se 

o jazyce děl Lenky Lanczové dozvídáme ze závěru, že „Eva je zamlklá, […] Ditino sebevědomí naopak 

můžeme vypozorovat i z jejích promluv“ (s. 43). 



Kromě toho si dovoluji upozornit na tyto jednotlivosti: 

V podkapitole Vývoj dívčího románu není zcela jasné, zda se vychází z nějakého přehledového zdroje, 

nebo je celý text autorčiným dílem. 

V praktické části se u konvenčních přirovnání objevuje např. i „vymáznu z kumbálu jako cukrář“ (s. 29) 

nebo „nepříjemná jak drobečky v posteli“ (s. 39) – může autorka vysvětlit, podle čeho konvenčnost 

posuzovala? 

Na s. 21 není jasné, jak výkladový text souvisí s dlouhou citací z románu. 

Kromě těchto nejasností se u obhajoby doporučuji zaměřit se na tyto dvě otázky: 

Na s. 9 autorka píše, že v literatuře pro dívky jde „především o potlačení výchovného aspektu četby a 

silné upřednostnění milostné zápletky,“ zároveň se zmiňuje, že „[l]iteratura pro dívky by měla tvořit 

přechod mezi literaturou pro děti a náročnější literaturou pro dospělé, jen málo autorů si to však 

uvědomuje.“ Zajímalo by mě, jak ideálně by podle autorky měla literatura pro dívky vypadat – 

především, jak vnímá přítomnost výchovného aspektu v tomto typu četby. 

V samém závěru práce autorka navrhuje, že možným pokračováním práce by bylo srovnání románů 

Lenky Lanczové s jinými autory z 90. let. Co by podle autorky mohlo takové srovnání ukázat? 

Formulačně je práce zvládnutá, výklad je poměrně srozumitelný, výjimky jsou ojedinělé – např. na s. 14 

se tvrdí, že „morfologie je v závislostním vztahu s ostatními rovinami“, na s. 19 „prostředím pro konání 

děje“, na téže straně „se vyskytují i polární názory“. Vyjádření „konkrétně o obrazné vyjádření účinku“ na 

s. 33 je v daném kontextu anakolut.  

Věcných nepřesností je minimum: Pro parcelaci se používá pojem osamostatněný větný člen (s. 34). 

Formulace, že zápis citoslovce se řídí tím, „jak dlouze bylo citoslovce vysloveno“ (s. 27), předpokládá, že 

se jedná o záznam realizované řeči, což jistě v případě románu předpokládat nelze. 

Po formální stránce práce vyhovuje nárokům na práce tohoto typu kladeným, typograficky je zpracována 

vcelku pečlivě, výjimky jsou ojedinělé (např. pomlčky místo spojovníků u zakončení tvarů na s. 15, slovo 

dealer není v kurzívě na s. 38, na s. 32 chybí ukončení závorky, závorka navíc se vyskytuje na s. 28, místo 

normálních uvozovek je použita jen jednoduchá na s. 29, chybné tučné uvozovky jsou na s. 28, 

neukončená věta za závorkou na s. 27). V textu práce se většinou cituje jednotně, ale např. na s. 21 se 

místo obvyklé závorky užívá poznámka pod čarou. 

Jediným pravopisným nedostatkem je ojediněle přebývající interpunkce – zejména před a také (s. 27), a 

že (s. 26), ojedinělé jsou také překlepy a další formální nedostatky (kterým místo který na s. 8, úrovní 

místo úrovni na s. 16, autorka místo autorkou na s. 27). 

Celkově podle mého názoru předkládaná práce splňuje nároky kladené na bakalářské práce, doporučuji ji 

k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře. 

5. 6. 2015 v Jičíně                                                                                                                          Pavlína Jínová 


