
RÉSUMÉ

Tématem  bakalářské  práce  je  charakteristika  pohádek  francouzského  klasicistního  autora 

Charlese Perraulta. 

Cílem analýzy je vyvrátit jasnou polarizaci pohádkových postav a dokázat jejich ambivalenci. 

Dále  práce  zkoumá  morální  význam  příběhů  a  jejich  vliv  na  čtenáře,  rozebírá  morality 

připojené na závěr pohádek, zjišťuje, jestli autor při jejich tvorbě vycházel z textů, řeší, jestli 

samy postavy jsou nositeli morálního poslání.

Studie je rozdělena na tři části.

V první kapitole  je vytvořena  základní  typologie postav.  Studie charakterizuje  pohádkové 

hrdiny z hlediska psychických a fyzických vlastností, společenského postavení a materiálního 

zajištění, mezilidských vztahů a polarizace. Již v této části se setkáváme se skutečností, že 

postavy  nelze  jasně  rozdělit  na  kladné  a  záporné,  je  třeba  je  zařadit  ještě  do  kategorie 

neutrálních  hrdinů.  Dále  analýza  dochází  ke  skutečnosti,  že  v  pohádkách  veršem  není 

nezbytný zázračný element, pro dějovou linii je zásadní pouze v pohádce Směšná přání. V 

pohádkách veršem je existence nadpřirozené síly nevyhnutelná. Kapitola je stěžejní pro další 

analýzu postav v následujících kapitolách.

Druhá kapitola se věnuje problematice nejednoznačné polarizace postav. Studuje neutrální a 

nejednoznačné postavy z různých hledisek. V závěru dochází ke skutečnosti, že pohádkové 

hrdiny  nelze  jednoznačně  polarizovat,  neoplývají  vždy  pouze  kladnými  nebo  zápornými 

vlastnostmi.  Přesto  existuje  několik  faktorů,  které  ve  čtenářích  zanechávají  dojem 

polarizovaného hrdiny (nespravedlivý trest, nespravedlivá odměna). 

Závěrečná část rozebírá morality připojené na závěr pohádkových příběhů a jejich vliv na 

čtenáře. V případě pohádek veršem nejsou ponaučení textově oddělena od pohádky, přesto z 

příběhů vyplývají pro čtenáře naučení. V pohádkách Oslí kůže a Směšná přání závěrečný verš 

generalizuje  pravidlo  plynoucí  z  textu,  v  Griseldě  jakékoliv  závěrečné  shrnutí  chybí.  V 

pohádkách v próze existují morality textově oddělené od jednotlivých pohádek. Tématicky se 

ponaučení  v  obou  typech  pohádek  týkají  základní  problematiky  mezilidských  vztahů  a 

chování  jedince  (manželství,  vztah  mezi  rodiči  a  dětmi,  vztah  mezi  sourozenci,  pokora, 

trpělivost). Autor při jejich psaní vycházel z pohádkových textů, morality interpretují jednání 

hrdiny. Perrault při jejich psaní do textu nevstupoval, výjimkou je pouze moralita k Princezně 

ve spícím lese, které nese autobiografické prvky. Z poučení vyplývá, že všechna nepředávají 

čtenáři pouze kladný odkaz, existují morality, které kontrastují s běžnou morálkou.
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