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Předložená diplomová práce (cca 70 stran) je zúžená a modifikovaná varianta původní 

diplomové práce, která vykazovala závažné nedostatky. Přepracovaná práce je psána česky, 

obsahuje úvod, čtyři stěžejní  části / kapitoly, stručné shrnutí v českém i německém jazyce, 

seznam použité literatury a pramenů a obrazovou přílohu (7 stran).

K jednotlivým částem / kapitolám:

V úvodu  autorka formuluje základní cíl diplomové práce, který spočívá v představení 

různých variant zpracování látky o Sněhurce. Jedná se o modifikaci látky z období před 

vydáním prvního svazku sbírky  Kinder- und Hausmärchen (1812) bratří Grimmů. Tyto 

variace, včetně grimmovské, chce diplomantka analyticky navzájem srovnat, přičemž však 

zohledňuje pouze sbírky lidových pohádek, které v uvedeném časovém horizontu byly vydány 

na území dnešního Německa..

První část práce je zaměřena literárně teoreticky. Diplomantka se pokouší vymezit žánr 

pohádky a opírajíc se o odbornou literaturu (Lüthi, Genčiová, Karpatský, Ewers) také její 

typologii. U lidové pohádky však nezmiňuje roli času a místa děje, a není ani jasné, z čeho 

vzniká sémantické těžiště žánru. Diplomantka si zajisté povšimla rozdílů v terminologii české 

a německé literární vědy. Je jen škoda že na ně nepoukázala explicitněji (např. pojem

„literární pohádka“ v češtině nemá německý ekvivalent, naopak v češtině se neudomácněl 

pojem „umělá pohádka“ /Kunstmärchen/). Obdobné literárně teoretické „nedotaženosti“ lze 

zaznamenat rovněž v části nazvané K pojmu literární látka (2.2).  Autorka měla vedle pojmů  



„látka literárního díla“ a „motiv(y)“ také definovat téma (pojem „téma“ zmiňuje až v kapitole 

čtvrté). Látka se totiž realizuje tvarem lit. díla s určitou tematikou (souborem určitých témat a 

tematických prvků - motivů). Tematiku literárního díla přitom vytvářejí jednotlivé složky jako 

postavy, prostředí, děj v konkrétní kompoziční jednotě – syžetu, a v pohádce tomu není jinak.

Za velmi podnětnou považuji kapitolu třetí, zejména část věnovanou sbírce pohádek bratří 

Grimmů, která se nutně opírá o sekundární literaturu, ale vystihuje podstatu a specifiku 

charakteristiky tzv. grimmovské pohádky.

Stěžejní kapitola je věnována pohádce o Sněhurce jako literární látce. Diplomantka nejprve 

převyprávěla děj grimmovské Sněhurky (proč je však toto převyprávění v textu zvýrazněno?)

a vypracovala desetistupňové dějové schéma pohádky, které velmi dobře posloužilo ke 

srovnání s dalšími pohádkovými variacemi (zpracování J. K. A. Musäuse a A. L. Grimma).  

Přínos diplomové práce spatřuji především v interpretačním uchopení těchto tří různých 

variant pohádky Sněhurka, zpracované třemi různými autory. Oceňuji zasazení do širších

dobových a literárních kontextů.

Diplomantka ukázala, že umí pracovat samostatně, správně využívat odborné prameny, 

citovat z primární i sekundární literatury.

Práci vhodně doplňuje obrazová příloha, která přibližuje jednotlivá vydání sbírek pohádek a 

autory, kteří jsou v práci pojednáni.    

  

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení navrhuji známku velmi dobře (2) v závislosti na 

obhajobě.

Při obhajobě by se měla autorka vyjádřit k následující otázce:

1. Lze zcela konkrétně ukázat, jak a nakolik bratři Grimmové pohádku o Sněhurce literárně 

upravili?

V Praze, dne 2. 1. 2011 PhDr. Viera Glosíková, CSc.




