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Celková charakteristika práce 

Práce se zabývá genezí postavy vodníka, analýzou vodnických postav ve vybraných dílech německé 

literatury (pohádkového vyprávění Otfrieda Preusslera Der kleine Wassermann a Gudrun 

Pausewangové Der rote Wassermann) a jejich komparací s vodnickými postavami v české literatuře 

pro děti a mládež (pohádkového vyprávění Josefa Lady Bubáci a hastrmani a Václava Čtvrtka Vodník 

Čepeček). V práci převažují české prameny (sekundární literatury), což vyplývá z povahy analyzované 

pohádkové postavy, která se primárně objevuje v české literatuře.  

 

Připomínky k obsahu 

Teoretická část 

Vysoce hodnotím detailně prostudovanou literaturu o postavě vodníka a o dalších literárních 

postavách spojených s vodním živlem. Otázkou zůstává, zda by nepostačilo začít literaturou 19. století 

s krátkou odbočkou k folkloristickým tradicím. Toto řešení by mj. odpovídalo povaze analyzovaných děl 

v další části práce, tedy charakteru pohádkových vyprávění adresovaných dětským čtenářům. Řešení, 

které zvolil Filip Hůla je samozřejmě možné (a odůvodnitelné přerodem postavy vodníka z literatury 

pro dospělé do literatury pro děti a mládež). 
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Uvítala bych přehlednější zastoupení reflexí německojazyčné literatury s postavami spjatými s vodním 

živlem. Zatímco pojednání o vodníkovi ve slovanském folklóru je zařazeno do kapitoly 1 („Postava 

vodníka v kontextu dalších postav magického světa spojeného s vodním živlem“, pojednání o vodníkovi 

v německém folklóru (a literatuře) je součástí kapitoly 2 („Teorie postavy vodníka“). Zasazení 

subkapitoly 2.2 do kapitoly 1 by jistě text zpřehlednilo. V první kapitole jsou německojazyčné tradice 

zastoupeny postavou vodního démona, která je interpretována jako paralela českého vodníka 

(z legend a mýtů původně adresovaných dospělým). Zbývající části kapitoly 2 jsou postaveny na 

českých pramenech. Je to subkapitola 2.1 („Historické doklady o vodnících“), 2.3 („Vzhled vodníka“) a 

2.4 („Charakteristika vodníka – vlastnosti a charakter“), kde je pouze jeden pramen z německé 

literatury, kterým je kniha J. W. Grohmanna Pověsti z Čech.  Ve třetí kapitole („Postava vodníka 

v kontextu adresáta (literatura pro dospělé vs literatura pro děti a mládež“) se prolínají komentáře 

k české i německojazyčné (německé a rakouské literatuře).   

Za přínos této části práce považuji shrnující přehled o výskytu a genezi postavy v české literatuře a 

z pohledu česko-německých literárních vztahů. Lze se domnívat, že částečná nedotaženost 

prezentace výsledků zkoumání byla způsobena velkým rozsahem, který v daném pojetí přesahuje 

možnosti bakalářské práce i požadavky na ni kladené. 

 

Analyticko-interpretační část 

Z interpretační části práce textu, tj. z textu 4. a 5.kapitoly, je rovněž zřejmá snaha o koncepční přístup. 

Částečný nesoulad panuje ve způsobu zpracování vodnických postav.  

 Důraz je kladen na dějovou linku, pouze u pojednání o knížce Der rote Wassermann od G. 

Pausewangové nalezneme podkapitolu Témata zasazená do pohádky.  

 V práci bych uvítala více citací z představovaných děl německojazyčné literatury. Po formální 

stránce nejsou sporé citace ošetřeny uvozovkami a částečně splývají s popisnou 

charakteristikou postav. (Např. na s. 31, kde se dočteme: „Otec vodník je z této zprávy nadšený 

a zkoumá svého synka, jestli má všechny znaky správného vodníka: Počítal prsty na rukou, 

zkontroloval plovací blány i barvu očí.154“ Tato chyba se opakuje i v dalších kapitolách, např. na 

s. 33, a sice v kapitole věnované Gudrun Pausewangové a její knížce Der rote Wassermann / 

Červený hastrman: „Otec je naopak šokován – kdo kdy slyšel o červeném vodníkovi?166“ Z textu 

práce je zřejmý i posun studenta během psaní, neb citace v šestí kapitole jsou uváděny již jako 

poznámky pod čarou, kde je jejich psaní v souladu s normou. (Např. na s. 44 pozn. 199 a 200). 

 V subkapitolách zabývajícími se různými tituly je různá pozornost věnována ilustracím, což je 

podle mého názoru škoda. V interpretaci Preusslerových děl se Filip Hůla podrobněji věnuje 

výtvarníku a filmaři Zdeňku Smetanovi, avšak vůbec výtvarnici, jejíž ilustrace provázejí téměř 

všechna německojazyčný vydání pohádkové prózy Der kleine Wassermann /Malý vodníček 

(stejně tak jako většinu Preusslerových děl adresovaných nejmenším čtenářům).  

 Kapitoly 5.3 a 5.4 jsou věnovány J. Ladovi a V. Čtvrtkovi, respektive vodnickým postavám 

v jejich knížkách pro děti. Důvodem je skutečnost, že Preusslerův Malý Vodníček byl, jak je 

v práci správně uvedeno, inspirován knihou J. Lady Bubáci a hastrmani. S V. Čtvrtkem se O. 

Preussler osobně znal a byl s ním i v korespondenčním kontaktu. Tento fakt není uváděn 

v sekundárních pramenech a nelze jej tedy považovat za chybu, avšak v práci není uveden ani 

žádný další klíč, podle kterého byla z velkého množství českých knížek vybrána právě tato próza 

V. Čtvrtka. 
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Pozitivem subkapitol věnovaných různým typům vodníků je kultivované představení těchto 

postav, které je s přibývajícími stránkami stále častěji prokládáno i reflektivními pasážemi. Jako 

další pozitivum hodnotím interpretaci knížky Červený hastrman od Gudrun Pausewangové, 

neboť tato knížka v českojazyčném zkoumání dosud nefiguruje. 

 

Závěry zkoumání 

Za velmi pěknou považuji šestou kapitolu věnovanou porovnání německých a českých vodníků (jako 

postav LPDM). Jako výborné hodnotím závěry obsažené v celkovém shrnutí práce. Lze souhlasit s tím, 

že „pohádkové knihy, na kterých bylo vždy něco kouzelného, mají stále co nabídnout a je to možná 

právě v této moderní době, kdy jejich význam sílí“ (s. 51). 

 

Komentáře k formálnímu a jazykovému vypracování 

Práce má celkem 50 stran textu a je sepsána v češtině s německojazyčným resumé. 

Po stylistické stránce má česky sepsaná část pěknou úroveň, je odborně fundovaná a čtivá, s drobnými 

nedostatky, které se v bakalářské práci stále ještě mohou objevit. Jsou jimi střídání časů v popisných 

pasážích (např. v autorském portrétu OP na s. 30), nedotažené formulace (např. „Doma měl [Otfried 

Preussler – pozn. TB] k dispozici i knihovnu, ta ovšem ani z části nedosáhla na jeho největší inspiraci“ – 

s. 28), sklon k hovorovému jazyku (např. „Lada si vodníka polidštil a schválně vynechal jeho 

démonickou stránku“ na s. 37).  

Po formální stránce je nejednotné psaní titulů děl.  

Bohatě zastoupené citace ze sekundárních pramenů odpovídají požadované normě. 

Výrazné zastoupení popisu předcházející samotné interpretaci je jevem, který provází většinu 

bakalářských prací a celkovému dojmu ze zkoumání Filipa Hůly nijak neublíží. Ten ale snižuje jazyková 

stránka německého resumé, která se zcela vymyká úrovni předcházejících částí práce.  

Práce neobsahuje přílohy, uvítala bych skeny ilustrací jednotlivých vodnických postav, které jsou 

v práci interpretovány. 

 

Celkové hodnocení 

Lze konstatovat, že se Filip Hůla úlohy prezentace postavy vodníka v interkulturním literárním kontextu 

zhostil úspěšně. Prokázal schopnost práce s odbornou literaturou a rovněž schopnost samostatné 

reflexe primárních i sekundárních pramenů.  

Práci doporučuji k obhajobě s podmínkou přepracování jazykového resumé, které je potřeba 

u obhajoby předložit. 

 

 

Otázky k obhajobě 



Posudek bakalářské práce Filipa Hůly 

 

  

TAMARA BUČKOVÁ 4 

 

1. Kdo je autorem libreta opery Rusalka? František Kvapil, jak uvádíte na s. 5 a 15 nebo Jaroslav 

Kvapil, jak píšete na s. 15, 23 a posléze v seznamu literatury na s. 56? 

2. Kdo ilustroval většinu Preussslerových knížek adresovaných nejmenším čtenářům? 

3. Co pro Vás bylo na předkládaném zkoumání nejzajímavější, nejobtížnější a co šlo naopak snáze, 

než jste předpokládal? 

4. Využil byste některou z knih, které jste ve své bakalářské práci představil, ve výuce němčiny 

jako cizího jazyka? V případě, že ano, pak kterou a proč? 

 

 

 

 

 

 

 

Odolena Voda, 27.8.2020      PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. 

 

 

 

 

 


