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Kvalitní diplomová práce Adély Adámkové tematicky navazuje (v rámci určité pozitivní badatelské 

kontinuity) na její zdařilou bakalářskou práci Motiv tabu na vyslovení jména v českém slovesném 

folkloru, která byla na Ústavu etnologie FF UK úspěšně obhájena s hodnocením „výborně“ v roce 

2018. Autorka téma svého badatelského snažení tentokráte rozšířila na analýzu tabuizovaných typů 

jednání obecně, čímž se od výzkumu jednoho izolovaného (byť rozšířeného a historicky 

významného) motivu dostala k bádání nad obecnější problematikou. Zároveň tímto ještě výrazněji 

opustila jí nejbližší pole literárněvědně a filologicky orientovaného folkloristického bádání směrem 

k přesahům do vztahů fikčních světů a historického sociálního jednání společenství v minulosti, 

popřípadě i k širším přesahům do teorie a koncepcí tabu nejen ve folkloristice (Lutz Röhrich, Uta 

Miersch, Vladimir J. Propp) a sociokulturní antropologii (Alfred R. Radcliffe-Brown, Arnold van 

Gennep, James G. Frazer, Mary Douglas), ale i psychologii (Harmund Kraft, Sigmund Freud); 

mimochodem tak svou prací ukázala možnosti určitého dialogu mezi všemi těmito disciplínami.  

 Jádro práce Adély Adámkové ale stále nepochybně leží v literárněvědně orientované 

folkloristické motivické narativní analýze, kterou autorka aplikovala na úctyhodné množství pramenů 

základních sbírek českých pohádek a pověstí (s občasnými ilustrativními exkurzy do příbuzných 

žánrů, jako jsou například současné pověsti) v časovém horizontu od druhé poloviny 19. do konce 

první poloviny 20. století; rozsah analyzovaných textů je skutečně poměrně značný, stejně jako 

pečlivost, kterou autorka věnovala snaze vytvořit adekvátní model na základě v nich obsažených a 

interpretovaných dat v podobě vlastního motivického soupisu. To by mohlo být samo o sobě již 

uspokojivým badatelským výsledkem; dalším nadstandardním přínosem práce je ale ještě autorčina 

snaha o určitá zobecnění získaná z analyzovaných dat; ta se týkají například určitého napětí mezi tabu 

s čistě narativní funkcí (která fungují jen jako nástroj rozvíjení děje ve fikčních světech) a tabu 

s přesahy do historické či sociální reality (která odrážejí části světonázorů a sociálního jednání 

určitých společenství); na základě analyzovaných dat se přitom zdá, že hranice mezi nimi není 

v mnoha případech zcela jasně badatelsky uchopitelná. Autorka vymezuje několik základních typů 

potenciálních funkcí tabuizovaného jednání (např. varovná, rituální, narativní), které částečně, ale 

nikoli nutně, odrážejí jak povahu žánrů, ve kterých se vyskytují, tak jejich historickou situovanost; 

za velmi cenné považuji například její zjištění, že v soudobějších folklorních textech již zcela 

vymizely motivy tabu s čistě narativní funkcí, která slouží pouze k eskalaci děje; to potvrzuje 

podobná zjištění dalších badatelů v oblasti folkloru v zahraničí. 

 Diplomová práce Adély Adámkové je podařeným, obsahově i formálně kvalitním textem, 



který vznikl do podstatné míry samostatně a s velkou pečlivostí věnované analýze jak primárních 

pramenů, tak sekundární literatury hned z několika (sub)disciplín etnologických a antropologických 

věd.  

 Předloženou zdařilou diplomovou práci doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením 1.  
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