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Autorka si v práci klade celou řadu výzkumných otázek, které by se pravděpodobně daly 
shrnout pod otázku základní, jak pohádky interpretovat. Vzhledem k tomu, že téma pohádek 
je jen zdánlivě dobře ohraničitelné a že se pohádky staly předmětem bádání již velké řady 
vědců, jedná se o výzkumnou otázku poměrně různorodou a na jednu doktorskou práci dosti 
obecnou. Přes tuto obtíž se autorka s tématem byla schopna vyrovnat, zejména proto, že 
nakonec téma intuitivně zúžila na evropskou, nebo euroatlantickou badatelskou tradici. 
Preferovala především evropskou látku, jak se s ní vyrovnávali čeští a další evropští 
antropologové, psychologové, folkloristé a jazykovědci, případně se zaměřovala na 
mimoevropskou látku v interpretaci euroatlantických badatelů. Čtenář jistě zaznamená jako 
inspirační zdroj V. M. Proppa, Mirceu Eliadeho, Helenu Šmahelovou,a další evropské autory. 
Tento postup lze jedině schvalovat, ale mohl být jako metodologické východisko jasně hned 
v úvodu artikulován a nikoli chápán jako jediný možný. Je sice pravdou, že jsou zařazeny též 
například barmské pohádky, že se zde autorka odkazuje na sibiřská témata, ale v záplavě 
evropských motivů se jedná o jednotlivé příklady. 

První část práce autorka věnuje přehledu teorií a metodologických přístupů, jejichž 
optikou bylo na téma pohádky již nahlíženo. Shrnuje zde veškeré důležité přístupy. Z textu 
vyplývá, že autorka pochopila podstatu jednotlivých teoretických konstrukcí a je schopna je 
vysvětlit a aplikovat. Práce se v této části stává i kvalitním učebním textem, přestože jen 
velmi zestručněným. Samotné členění práce v této části by ale ještě šlo lépe promyslet. Prosil 
bych vysvětlení, proč kapitola Interpretace pohádek zahrnuje interpretaci psychoanalytickou, 
fenomenologickou a hlubinně psychologickou, zatímco kapitola Přístupy k pohádkám 
například interpretaci funkcionalistickou, interpretaci symbolické školy nebo strukturalistů. 
Pravděpodobně každá škola se tématu interpretace dotkla a tudíž bychom v kapitole o 
interpretaci, pokud bychom byli důslední, museli zopakovat veškeré školy a směry uvedené 
v přístupech. 

Zajímavou a již opravdu badatelskou kapitolou je část Pohádka a příroda, kde autorka již 
znovu a znovu netřídí mnohokrát utříděné školy a směry, ale vyrovnává se se samotnou 
pohádkovou látkou. V této kapitole prokazuje, že umí metodologii aplikovat i na konkrétní 
případy a s nadhledem uvažovat o možných inspiračních zdrojích pro konkrétní pohádkovou 
látku. Je trochu škoda, že právě poslední podkapitoly jsou poněkud zestručněny, neboť právě 
tyto kapitoly jsou opravdu autorské. V závěru Barbara Storchová rekapituluje obsah práce a 



zařazuje podkapitoly, které by měly odpovědět na základní výzkumné otázky položené na 
počátku textu. Je logické, že odpověď musí být povšechná a přestože autorka postupuje 
s nadhledem, poněkud bezradná. Žánr lze charakterizovat, ale stěží lze jednotlivé různorodé 
skladby určitého žánru vzniklé v různé době, s rozdílnou intencí a motivací, pro rozdílný 
okruh posluchačů s rozdílnou zkušeností, kulturní orientací a sociálním statusem jednoznačně 
souhrnně interpretovat. Stejně tak pravděpodobně nelze nalézt jednotný interpretační rámec 
pro operu, či drama. Jedná se o situaci lékaře, který chce najednou vyšetřit několik stovek 
pacientů různého stáří a příznaků se základní intencí, že jim stanoví společnou jednoznačnou 
diagnózu. Pokud na svém záměru bude trvat, skončí s největší pravděpodobností u 
konstatování, že se jedná o velmi složitou, mnohovrstevnatou, bohatou a komplikovanou 
diagnózu. Pokud se ve svém poznání dostal už o kousek dál, pokusí se objekty poznávání 
diferencovat, kategorizovat, třídit, preferovat individuální přístup. Jistě tak by vypadala i další 
práce Barbary Storchové a tak vypadala i práce řady teoretických škol, které jí předcházely. 

Po formální stránce lze práci vytknout, že ne všechna citovaná díla jsou v seznamu 
literatury. Ze seznamu vypadla například často citovaná práce: Bělíček 2001, nebo Erben 
1980. 

Práce se pokouší o komplexní pohled, který, jak jsem zmínil, má v souboru folklorních 
skladeb ohraničených pouze žánrem řadu úskalí. Přes to lze konstatovat, že Barbara 
Storchová téma zvládla a že napsala práci, která je svým obsahem na úrovni současných 
znalostí o dané problematice a prokázala, že umí pracovat s metodologickými nástroji 
společenských věd v intencích vědecké hodnosti PhD. 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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