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Dodatečné poznámky a připomínky vedoucího /oponenta BP (podle uvážení):
Předkládaná bakalářská práce otevírá zajímavé, komplikované a v mnoha ohledech nevyčerpatelné
téma folkloru, lidových tradic a obyčejů v české a ukrajinské obrozenecké literatuře 19. století. Autorka svou analýzu folklorních motivů opřela o tři české a pět ukrajinských autorů. V první, zdařilé
části, se autorka zaměřuje na vliv folkloru a lidových tradic na formování a průběh národněobrozeneckých snah s ohledem na národní sebeuvědomování Čechů a Ukrajinců. Své teze opírá především o některé pilíře Herderovy filosofie a rovněž připomíná významný vliv romantismu. Rovněž
zde načrtává základní milníky či fáze národních obrození v českých zemích i na Ukrajině a tím vytváří
vhodný, stručný, avšak informačně hodnotý rámec pro svou další práci.
Druhou část tvoří stručně koncipované medailonky k jednotlivým autorům, na kterých bych
ocenil stručnost: autorka seznamuje jen s údaji či poznatky, které se váží ke zvolenému tématu, aniž
by se nechala unést záležitostmi irelevantními či takovými, které bakalářskou práci pouze textově
"nastavují".
Třetí část, analytická, pak přispívá k jistému rozpačitému dojmu. Autorka zde detailně analyzuje výskyt a podobu jednotlivých tradic či zvyků (spojených s narozením, křtem, svatbou a pohřbem), cituje vybrané autory a ukazuje, v jakých textech se popisy jednotlivých zvyků objevují. Tím
také dokládá kulturní, společenské i religiozní rozdíly mezi českou a ukrajinskou tradicí. Je ovšem
třeba dodat, že autorka zůstává právě jen u tohoto výčtu. Nedokládá či nezkoumá, jak jednotliví autoři s danými motivy pracují, jak zvyky a tradice tematizují, jakou funkci v jejich textech získávají či jak
tematizace lidových tradic přispívá k literárně-estetické stránce uměleckého textu (funkce tradic a
zvyklostí z hlediska didaktického, filosoficko-religiozního, společenského, folkloristického apod.). Před
autorkou se tak otevřelo široké komparativní téma, avšak z perspektivy literárně-analytické zůstala
stát před jeho prahem.
Práci rovněž neprospívá nekvalitní korektura: gramatické a především syntaktické a stylistické
chyby a překlepy často vedou k tomu, že některé autorčiny teze jsou téměř či jen obtížně srozumitelné.
Práci navrhuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře.

Otázky a doporučení k obhajobě BP:

Jak jednotliví autoři pracují či užívají tematizací lidových tradic a zvyků? Jak je interpretují a jaký kulturní, společenský, filozofický či náboženský význam jim ve svých dílech přikládají? Jak tematizace
tradic a zvyků ovlivňuje způsob narace, estetické kvality textů či charakteristiku postav nebo modelaci zápletek a jejich pointování?
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