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Kateřina Fundová si pro svůj výzkum vybrala zajímavé téma genderových stereotypů ve vybraných dílech Tenesse 

Williamse.  

 

V úvodní části se autorka nejprve zamýšlí nad pojmem „gender“ obecně a následně mapuje ustálené genderové 

stereotypy. Obsahově je toto pojednání v pořádku, ale výpovědní hodnota by se jistě zvýšila, kdyby byla 

argumentace předložena formou souvislého textu, nikoliv seznamů. Ty jsou sice přehledné, ale nezapadají do 

obvyklého úzu. Zvolený způsob autorce navíc upírá možnost konfrontace různých pohledů na danou problematiku. 

Na druhou stranu si cením snahy autorky nahlížet na genderové otázky v kontextu jižanské kultury, její 

patriarchální tradičnosti a konzervativnosti.  

 

Jádro práce tvoří analýza třech děl – The Glass Menagerie, Orpheus Descending a Suddenly Last Summer. Rozbory 

jsou dobře vystavěné, autorka postupuje logicky a s jejími závěry lze souhlasit. Využívá primárních i sekundárních 

zdrojů, cituje i parafrázuje. Text obsahuje autorčiny vlastní úsudky. Je dobré, že do svých rozborů zapojila i 

problematiku homosexuálních postav. Celkově je analytická část práce velmi dobře vypracovaná z pohledu 

nápaditosti, argumentační schopnosti i využití zdrojů.  

 

K diskusi:  

Považujete „gender“ za „vrozenou kvalitu“ (61) nebo kulturně vykonstruovaný jev? 

Zobrazuje Williams genderové stereotypy, protože posiluje statiku patriarchálního úzu, nebo proto, že ho kritizuje? 

 

Bibliografie: Práce je založena na dostatečném množství rozličných a kvalitních sekundárních zdrojů, se kterými 

autorka v naprosté většině pracuje v souladu s nároky kladenými na diplomovou práci a dle předepsané citační 

normy.  

 

Jazyk, styl a formální úprava: Text je napsán kultivovaným jazykem s drobnými gramatickými nedostatky, jejichž 

míra však v žádném případě nebrání porozumění textu.  

 

 

Celkové zhodnocení: Diplomová práce Bc. Kateřiny Fundové je výsledkem zájmu o téma. Autorce se podařilo 

prokázat, že je schopna samostatného výzkumu a textové analýzy Po zvážení všech aspektů práci bez jakýchkoliv 

výhrad doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby byla hodnocena stupněm  

          

     „velmi dobře“ (C). 
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