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Posudek bakalářské práce Filipa Hůly 

Geneze postavy vodníka – Přerod vodnické postavy z literatury pro 

dospělé čtenáře do literatury pro děti 

 

 Jak už napovídá název bakalářské práce, zvolil si Filip Hůla jako své téma vznik literární 

postavy vodníka, její vývoj a srovnání jejího ztvárnění v české a německy psané literatuře pro děti a 

mládež. Z široké nabídky českých vodnických pohádek si přitom pro kontrastivní analýzu vybírá ta 

nejproslulejší díla, jedná se o Bubáky a hastrmany Josefa Lady a Vodníka Čepečka Václava 

Čtvrtka, německy psanou literaturu, v níž je vodnických pohádek mnohem méně, zastupují 

Vodníček (Der kleine Wassermann) Otfrieda Preußlera a česky dosud nevydaný Červený vodník 

(Der rote Wassermann) Gudrun Pausewangové. V první kapitole Filip Hůla nazírá vodníka jako 

mytologickou postavu patřící do magického světa vodního živlu spojenou především se slovanským 

prostředím, přičemž jsou jádrem jeho výskytu Čechy. Ve druhé kapitole je v centru pozornosti 

teorie vodníka, autor zmiňuje historické zprávy o vodníkovi a na základě pověstí a lidových i 

umělých pohádek se věnuje vzhledu vodníka, jeho charakterovým vlastnostem a typickému 

chování, ve třetí kapitole se autor zabývá literárními žánry, v nichž se vodník především vyskytuje, 

a poukazuje na proměnu hrozného vodníka, který je typický pro lidové pověsti v idylisovaného 

vodníka známého z moderních pohádek, čtvrtá kapitola doplňuje pohled na postavu vodníka 

v literatuře pro děti a mládež o česko-německé literární vztahy. V páté kapitole Filip Hůla 

představuje vybrané autory a jejich díla, jejichž kontrastivní analýze věnuje šestou kapitolu.  

 V předložené bakalářské práci Filip Hůla prokázal, že je schopen samostatně pracovat 

s primární a sekundární literaturou a analysovat texty fiktionální literatury. Přínos bakalářské práce 

spočívá především v tom, že autor přináší srozumitelně a kompaktně zpracovaný celkový výklad 

mytologické a folklórní postavy vodníka a jejího vývoje jako postavy literární, jejíž vznik je 

historicky spjat s ústně tradovanými žánry literatury pro dospělé pověsti a pohádky, která se však 

v průběhu svého vývoje stala typickou postavou literatury pro děti, a v organickém propojení tohoto 

výkladu s kontrastivní analýzou nejznámějších moderních českých vodnických pohádek a 

vodnických pohádek z pera dvou významných představitelů poválečné německy psané literatury 

pro děti Otfrieda Preußlera a Gudrun Pausewangové, kteří se oba narodili v Čechách a prožili tu 

také dětství. Filip Hůla ukazuje, že se český vodník stal vzorem a inspirací pro své německé 

protějšky. Zajímavé a podrobně rozpracované je především srovnání Preußlerova Vodníčka a 

Ladových Bubáků a hastrmanů, kromě charakteru a vzhledu vodnických postav se autor zaměřuje 

především na jazyk a narativní strukturu obou příběhů, zasazení vodnických postav do kontextu 

nadpřirozeného světa a především míru jejich interakce s lidmi, která je u českých vodníků 

v souladu s jejich hlubším zakořeněním v české kultuře mnohem větší. U Červeného vodníka (Der 

rote Wassermann) Gudrun Pausewangové autor bakalářské práce vnímá vliv české literární tradice 

zcela oprávněně jako mnohem slabší.  



 

 

 Při psaní bakalářské práce postupoval Filip Hůla pečlivě, provedl důkladnou rešerši odborné 

literatury, v níž zaujímá důležité místo kniha Pavla Šidáka Mokře chodí v suše, své myšlenky 

formuloval jasně, jisté upřesnění by si ovšem zasloužilo hodnocení významu kouzelné pohádky pro 

literaturu 19. století (s. 25). Jako stylistickou neobratnost lze hodnotit užití adjektiva „mlynářský“ 

ve spojení „na dně mlynářského rybníka“ (s. 31). Chybami způsobenými nepozorností jsou záměna 

kováře za faráře (s. 28) a uvedení nesprávného křestního jména autora libreta opery Rusalka (s. 15). 

Nejen v důsledku záměnn adjektiv „český“ a „německý“ postrádá smysl poslední věta jinak velmi 

zdařilé kapitoly 6.2, v níž autor porovnává příběh, tématickou náplň a výchovné vyznění 

Preußlerova Vodníčka a Bubáků a hastrmanů Josefa Lady. „Příklad tohoto ovlivnění dokresluje 

naznačené působení českého folkloru na český “ (s. 48). Slabým místem předložené bakalářské 

práce je jazyková úroveň německy psaného resumé (Zusammenfassung), v textu, který se skládá 

ze 432 slov, je patnáct gramatických chyb.   

 Bakalářská práce Filipa Hůly se může stát cennou pomůckou pro studenty bohemistiky a 

germanistiky, pro učitele českého a německého jazyka a pro všechny, kteří se chtějí seznámit 

s historií jedné z našich nejpopulárnějších pohádkových postav a jejím vlivem na tvorbu německy 

píšících autorů literatury pro děti a mládež. Závěrem bych autorovi ráda položila následující otázky. 

Jakou roli hraje motiv jinakosti v knížce pro děti Vodníček? Jaké bylo rodné jméno Otfrieda 

Preußlera a kdy napsal své první literární dílo? Jsou trubka a harfa tradiční vodnické hudební 

nástroje? Existuje v německy psaných pohádkách nadpřirozená bytost, která se svou oblibou 

podobá českému vodníkovi? Jakým způsobem lze poznatky obsažené ve Vaší bakalářské práci 

využít při výuce?  

 

 

Hodnocení: Bakalářskou práci Filipa Hůly doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 30. srpna 2021 

 


