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Předložená práce Rachel Mikos je dílem, které svými ambicemi a náročností daleko přesahuje 
kritéria pro bakalářskou práci. 
Záměrem autorky bylo "uvést strukturalistický pohled" najedno ze známých a pro badatele 
velice komplikovaných děl orientální literatury. Pohádkový cyklus, známý z Indie jako 
"Vétálovy příběhy", se rozšířil v Tibetu jako příběhy "oživlé mrtvoly", a později 
v Mongolsku jako příběhy "kouzelné mrtvoly". Přestože jde evidentně o jeden cyklus 
vyprávění, obsah příběhů se ve třech jazykových verzích ajejich různých variantách výrazně 
liší. Nejasné jsou jak okolnosti šíření textu, tak vztah jejich ústně tradovaných verzí k verzím 
zapsaným. Dokonce i rámcový příběh se v podání tří jazykových verzí značně liší svým 
obsahem i hlavními protagonisty, a pouze jádro příběhu, sám motiv mrtvoly s magickými 
schopnostmi, zůstává. 

Rachel Mikos si předsevzala úkol více než odvážný - pokusit se uplatnit přístupy západní 
literární vědy, které se formovaly především na evropském románu, na dílo zcela se 
vymykající evropským literárním kategoriím. Pro svou práci používá především existující 
překlady díla, zároveň se však snaží podle svých možností pracovat i s původními texty 
tibetské a mongolské verze. Vzhledem k danému rozsahu bakalářské práce se věnuje pouze 
"rámcovému příběhu", tedy úvodnímu a závěrečnému příběhu ve všech jazykových verzích. 

Práce je členěna do šesti kapitol. Úvodní kapitola seznamuje čtenáře se základními fakty o 
zkoumané pohádkové sbírce a otaznících kolem jejích přenosu napřed do tibetské, posléze 
pak do mongolské kulturní oblasti. Druhá kapitola je důkladným uvedením do teoretických 
postupů a metodologií, na nichž autorka zakládá svou analýzu, především jde o díla G. 
Genetta a E. Benvenista. Třetí, čtvrtá a pátá kapitola tvoří vlastní jádro práce. Nalézáme zde 
obsahy úvodních a závěrečných příběhů ve třech jazykových verzích ajejich rozbor. Autorka 
používá termíny strukturální naratologie k uchopení některých charakteristik textů, přičemž, 
jak konstatovala v úvodu, některé z naratologických kategorií se v případě daného textu jeví 
jako produktivnější než jiné. Ve své analýze si všímá především aspektů časových a 
prostorových, dále pak momentů symetrie, které lze objevit ve dvojicích úvodních a 
závěrečných příběhů. Při rozboru a interpretaci struktury příběhů využívá Rachel jak své 
znalosti z mongolistiky a tibetanistiky, tak své bohaté zkušenosti s prací s textem jakožto 
překladatelka. V závěrečné kapitole Rachel shrnuje a hodnotí poznatky, získané během práce, 
a navrhuje další směry bádání. 

Celá práce je velmi dobře strukturovaná a prozrazuje neobyčejnou literární erudici autorky. Je 
založená na obsáhlém studiu literatury, jak pramenné, tak odborné. Rachel uplatňuje své 
hluboké teoretické znalosti k formulaci nových závěrů, často překvapivě, nikoli však 
nekriticky. Snaží se velmi opatrně a přesvědčivě vystihnout ty stránky zkoumaných textů, 
které lze uchopit pomocí známých literárněvědných kategorií, a upozornit na ty, které se jim 
vymykají. 

Předložená bakalářská práce je velmi odvážným a seriózně pojatým badatelským počinem a 
slibným základem pro další výzkum. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji 
hodnotit jako výbornou. ,/, ce:-. { 
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