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Mysli znavované a zraňované příliš častým posuzováním diplomových, 

doktorských a disertačních prací se předložený text kolegyně Mgr. Bar

bary Storchové neposuzuje lehce. Klopýtá nejprve o dávno nastavená 

schémata, pudící soudit nejprve volbu a vhodnost tématu, fundaci teore

tickou, míru obeznámenosti se základní literaturou a schopnosti zvlád

nout elementární zásady výstavby odborného textu a automaticky hleda

jící chyby. Text použití těchto kritérií ani kantorské obezřetnosti nežádá, 

naopak na ně od prvních řádků dává zapomenout. Ostražitá posuzovate

lova mysl se rázem ocitá v patrech, v nichž již nemusí přímo pečovat 

o vzdělání druhých, ale může pečovat o vzdělání své. Text ji vede svižným 

tempem, nedává polevit v pozornosti, ale neunavuje. Odpočinek ale 

neskýtají pasáže známé, řídké či jinak nudné, osvěžuje ji zručná práce 

s rytmem, radost z autorčiny invence a schopnosti inspirovat, rezonance 

s vlastními drobnými zálibami či preferencemi či naopak chuť k přátelské 

polemice. Jinak a jednoduše řečeno, perfektní zvládnutí dobře zvoleného 

tématu a dobře vystavěné a dobře napsané shrnutí několikaletého bádání 

posuzovatel disertační práce očekává jaksi samozřejmě, radost 

z intelektuálního dobrodružství už nikoliv, s jeho očekáváním si 

v intervalu stále se prodlužujícím občas nosí z knihkupectví díla autorů 

již zavedených. 

Komplexní témata vyžadují komplexní přístup. Při prvním čtení 

může neznalému čtenáři zatrnout například nad následující částí expo-



zice: ,,Mým východiskem je předpoklad, že existence různých přístupů 

k výkladu nikterak nesnižuje jejich hodnotu, a že prozkoumáním celého 

spektra těchto teorií nahlédneme pohádku v její celistvosti ... " (s. u). 

Pastí komplexnosti je bezbřehost a tážeme-li po výpovědích relativně 

uzavřeného systému pohádky o otevřeném systému světa, můžeme pocí

tit závrať z nekonečna. Nenaznačuji, byť takto povšechně, základní úskalí 

koncepce přítomné práce snad proto, že by na nich ztroskotala, ale nao

pak právě proto, jak přesvědčivě se jim vyhnula. 

Totéž platí o dalším úskalí: Neustále se zmnožuje počet knižních 

titulů a vysokoškolských kursů, které se tváří jako integrální součást nebo 

přímo jádro příslušné vědy a jejich publikum je tak také chápe, ve sku

tečnosti jsou ale nejvýše příspěvkem k historiografii příslušné vědy. To, 

co Václav Bělohradský nazývá expanzí akademického škváru, má i tuto 

podobu, v níž se v rituálech profesních klanů a hladkém akademickém 

provozu ztrácejí zásadní rozdíly mezi produkcí a reprodukcí i étos onoho 

prostého dělat vědu. Podvojná kompozice předložené práce jasně mani

festuje, že si autorka dnes obvyklou cestu snadnosti nezvolila. 

Alespoň ještě jedno podstatné úskalí je třeba zmínit, ač se může 

zdát u odborné studie marginální až nepatřičné: Nutně tu dotírá slavná 

Whiteova parabola o vivisekci žáby. Téma přítomné práce je z těch, nad 

nimiž se těžko udržuje badatelský odstup, citová neutralita a citu prostá 

racionalita. Také na straně čtenářů. Rád v této souvislosti konstatuji 

nejen, že Whiteova žába se tu těší dobrému zdraví až do samého konce, 

ale že žádné újmy nedozná ani tématem vnitřně zjitřený čtenář a neod

nese si ani ony těžko uchopitelné rozlady a pachuti, vznikající, blížíme-li 

se věcem jemným, dávným, zasutým a skrytým. 

I když kolegyně Storchová předloženou prací usiluje o hodnost vě

deckou, nikoliv pedagogickou, neubránil jsem se ji číst také kantorským 

okem. Bývá zvykem na úvod vědeckých děl děkovat studentům. Jsou díla, 

u nichž se to po jejich přečtení jeví jen jako pokrytecká dekorace. Jsou ale 

naštěstí díla, u nichž nelze podíl studentů přehlédnout. Dobří učitelé vět-



šinou píší lépe než neučitelé (a samozřejmě než špatní učitelé), protože 

své rodící se dílo vystavují procesům, pro něž bychom našli analogie nej

spíš v metalurgii. Kolegyně Storchová děkuje studentům svého kursu ,,za 

nápady a inspiraci", jsou ale v její syntéze přítomni i jako náročné publi

kum. V první části vykládá i sebekomplikovanější teoretické konstrukce 

nekomplikovaně, hutně, až krystalicky čistě, přitom bez zjednodušení a 

bez účelových přizpůsobení tomu, co sleduje, v části druhé vede argu

mentaci a užívá interpretačních instrumentů způsobem, pro nějž má češ

tina krásné adjektivum příkladný a lze je vztáhnout také k didaktické 

praxi. (Osobně si velmi cením například způsobu, jímž vyložila dílo Vla

dimira Jakovleviče Proppa.) Také častá dílčí předznamenání a shrnutí 

nemají charakter obvyklého balastního sebemoderování, ale slouží 

účinně jako to, čemu didaktikové říkají aparát řídící učení. 

Jednou z čtenářských radostí nad textem kolegyně Storchové jesle

dovat, jak nic není zbytečné, jak efektivně jednotlivé prvky ukazují k sobě 

navzájem, a koneckonců i to, jak nikde nepodlehne pokušení neorganické 

odbočky, prezentace své vzdělanosti či invence. Kázeň důsledně sloužící 

tématu je tak dalším podstatným atributem práce. Důsledné pročištění 

textu neznamená jeho sterilitu, elegance formulací, vtipná ozvláštnění, 

nenápadné útoky na hranice daného jazykového a stylového horizontu 

mu dávají vůni a chuť, bezpečný cit pro rytmus prostupuje všemi vrst

vami textu od základní kompozice po detailní větnou intonaci. Měl-li 

bych demonstrovat harmonii odborných a literárních kvalit práce na 

konkrétním příkladu, vybral bych pro svrchovaně korektní a zároveň ele

gantní vedení detailní polemiku s Bruno Bettelheimem a přidal bych k ní 

sumární autorčino hodnocení psychoanalýzy v podkapitole 1.1.9. Dů

sledné vyčlenění všeho, co by mohlo zatížit hlavní proud výkladu, do po

známkového aparátu zároveň bohatstvím glos, vysvětlení, námětů a od

kazů doširoka rozevřelo záběr práce. I zde vyznívá, stejně jako u ostatních 

prostředků, bilance ve prospěch autorky: maximum zisků, minimum 

ztrát. 



Poskytla-li mi práce mimořádné zážitky jako čtenáři s erudicí este

tika a praxí kulturologa a ocenil-li jsem ji velmi i jako učitel, činí mi velmi 

obtížnou pozici oponenta. Nevidím jediného důvodu ke kritickým vý

tkám, nenacházím polemických míst. Kdybych mohl roli oponenta vymě

nit za jinou, za roli lektora či redaktora dobrého vědeckého nakladatel

ství, neváhal bych text bez dalších úprav doporučit ke knižnímu vydání. 

Předloženou disertační práci kolegyně Mgr. Barbary Storchové Po

hádka a svět. Interpretace pohádek v kulturologické perspektivě jako 

dílo svrchovaně původní, široce mezioborově koncipované, zralé, mimo

řádně invenční, důkladně fundované, s kompozicí harmonicky spojující 

požadavky na strukturu vědeckého textu a kvalitu dobré náročné učeb

nice a psané jazykem, harmonicky snoubícím vědu s literaturou, plně 

doporučuji k obhajobě. 
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