Posouzeni diplomove prace Jany Mrackove "Prate 5 pohadkovjm textem u deti pate tffdy"

Jana Mrackova si klade za ell sve diplomove prace prozkoumat struktury vypraveni pohadek u deti
okolo 11 let veku. K realizaci tohoto die voH metody sberu pisemnych materialu deti, pozorovani ve
skolni vyuce, naslednou analyzu dat. Sebrane pisemne zaznamy pohadek rozebira prevazne podle
funkcl J.V. Proppa.
V prvn( fazi sbira reprodukce pohadek, ktere deti probiraly ve skole a pote mely za ukol napsat
(Modrovous a Hastrmanova mast). V obou pripadech jde 0 ponekud specificke pohadky, nicmene Ize
pouzit pro jejich analyzu navrhovanou metodiku. V nasledujiclm obdobi sbira autorka dalsi
pohadkovy material u deti stejne vekove kategorie. Tentokrat pozaduje napsani libovolne oblibene
pohadky.
Vsechny texty pote analyzuje prostrednictvim vsech 31 funkcl Proppa. V pripade
reprodukovanych pohadek vychazi z analyzy predlohy v citance, aby ji mohla porovnat s texty deti.
V pripade volne vybranych pohadek analyzuje kazdou z nich pfimo kategoriemi Proppa, bez analyzy
predlohy.
Z vysledku povazuji za zajimave, ze se z hlediska zastoupeni jednotlivYch funkd a z hlediska
celkove struktury pohadkoveho vypraveni zhruba nelisl texty prvni (reprodukce urcene pohadky) a
druhe skupiny (volny vyber predlohy) . Podstatne je take zjisteni 0 relativne jednotne strukture
detskych vypravent kterou Ize povazovat na zakladni pro vypraveni deti tohoto veku. Jsou v ni
zastoupeny zakladni funkce, ktere tvori osu vypraveni. Z dalsich vYsledku je potom duleiite i
zastoupeni dalSich castych funkcl, tedy to, ie mimo expozice a zavery nechybi predevsim funkce
skudcovsti (nedostatek), ktere nejcasteji rozvijely zapletky. Pro deti jsou zrejme velmi pritazlive.
Soucasne autorka zjistl\je, ze funkce komplementarni existuji takrka vidy v odpovidajiclch dvojidch,
a take, ze funkce darce bYvaji pritomny v pfedstavenych strukturach (trojclennych). Vedle casto
pouzivanych funkclch sleduje autorka take funkce fidke v zastoupeni. Jedna se 0 funkce IIdruhotne",
ktere komplikuji dejovou linku a posiluji vYznamy. Deti smerovaly spise k linearnimu pohybu
vypraveni s jednou zapletkou bez dalsfch komplikad. Tyto struktury se ukazaly jako stabilni ,
objevovaly se i u volnych, vybranych pohadek, pfestoze byly mnohdy velmi odlisne od klasickych
pohadek kouzelnych (Cip a Dejl vs. Cervena Karkulka).
Moina stalo za to zastavit se jeste u jednotlivYch deti a jejich podob vypraveni hloubeji,
predevsim u hranicnich pripadu. vedle typickYch. Mam na mysli podivat se, u kter'fch deti jsou
struktury vypraveni typicke nebo netypicke, bohate nebo naopak chude a za jakych okolnosti.
Doporucuji diplomovou praci Jany Mrackove k obhajobe a hodnotim ji jako velmi dobrou.
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