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     Předložená bakalářská práce Anety Brunerové představuje zdařilý pokus postihnout 

fenomén elfů na poloostrově Snæfellsnes. Za pozornost stojí, že hodnocená závěrečná práce  

je vhodně členěna na kapitoly a podkapitoly. Přínos práce lze spatřovat mimo jiné v detailní 

analýze zvolené problematiky vycházející rovněž z vlastního podrobného výzkumu v dané 

oblasti.  

     Autorka výstižně poukázala na situace a kontexty v nichž se zkoumaný fenomén 

vyskytuje: huldufólk ve vztahu k přírodě, jako forma nostalgie, jako oběť komodifikace a 

komercializace, jakož i prostředek k reprezentaci identity „Íslengar“. Lze souhlasit  rovněž 

s tvrzením o reprezentaci „toho islandského“, o součásti nově konstruované identity či 

vynalézání tradice. Pro kontext se nabízí také Eric Hobsbawm & Terence Ranger (ed.)  The 

Invention of Tradition (Cambridge University Press 1983). 

     Určitě značnou roli tu hrají přírodní podmínky, o slovo se tu může hlásit rovněž 

etnoestetika. Značnou roli tu sehrávají přírodní scenérie, které se proměňují vlivem počasí. 

Jinak tento region vypadá v plném slunci, jinak v mracích, mlze nebo za deště. Každopádně  

poloostrov Snæfellsnes představuje malebnou krajinu s výraznými rysy divočiny. Zde by se 

hodily práce k estetice přírody, z nichž lze například uvést publikaci Karla Stibrala: O 

malebnu. Estetika přírody mezi zahradou a divočinou (Praha: Dokořán 2011).  

Vizuální efekty tu hrají prim, do cesty vstupují netušené obrazy vytvářející jakýsi 

kaleidoskop, jehož pomalým otáčením vznikají pravidelné vizuální kreace; z roztroušených 

zlomků se rýsují fascinující výtvory a pestrobarevné obrazy.    

     Domnívám se, že v případě elfů lze uvažovat o mytofolklorním kontinuu. Jedná se 

především o chthonické bytosti spjaté se zemí. Tyto bytosti vyznačující se ambivalencí a 

tělesnou asymetrií byly původně „odvozeny“ z praobra.  Viz Claude Lecouteux Trpaslíci a 

elfové ve středověku (Praha: VOLVOX GLOBATOR 1998).  Mohlo jít rovněž o přesouvání 

referenčních rámců, o tzv. brikoláž. 

     Metodologicky a teoreticky je předložená práce vhodně fundována, přičemž se opírá  o  

rozsáhlou bibliografii z velké části v anglickém jazyce. Přitom velkou položku představují 

internetové zdroje. Už na první pohled je patrné, že se autorka ve sledované problematice 



vyzná a že dokáže přesvědčivě argumentovat. K předloženému pojednání nemám jako 

oponent  meritorní připomínky nebo výhrady. Po formální stránce práci nelze nic vytknout, 

neboť se v ní nevyskytují žádné pravopisné chyby. 

Celkově lze konstatovat, že Aneta Brunerová ve své bakalářské práci osvědčila schopnost 

získat relevantní údaje ke zvolené problematice.  Prokázala, že umí pracovat ve zvolené 

oblasti studia a že dokáže získané poznatky interpretovat. Předložená práce je přijatelně 

provedena jak po stránce metodologické a teoretické, tak i praktické. Protože autorka podala 

solidní badatelský výkon, práci lze přijmout jako vhodný podklad k obhajobě.   

 

Závěr: Bakalářská  práce rozhodně vyhovuje náročným kritériím, přikláním se k hodnocení 

známkou  v ý b o r n ě .  
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