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 Autorka se ve své práci (ÚRS FFUK, Praha 2011, 50 stran včetně anglického a 
francouzského résumé a bibliografie) zabývá především morálním vyzněním Perraultových 
pohádek. Zaměřuje se přitom na několik základních znaků, zejména tzv. kladné a záporné 
hrdiny, jejichž jednoznačně stanovené hodnoty jsou zároveň nutné, jaksi samým literárním 
žánrem dané a stanovené, a zároveň do jisté míry ambivalentní, nejednoznačné. Kateřina 
Šuráňová používá termínu polarizace, který však je problematizován a nuancován. Pracuje 
důsledně s texty pohádek ve verších a v próze, které jsou jí východiskem a které také 
zevrubně analyzuje. 
 
    Je hodno chvály, že autorka neulpívá u obecně známých faktů, například 
biografických, nýbrž vycházejíc z vhodně zvolené sekundární literatury (zejména ze 
Sorianovy dnes již klasické monografie), operuje se seriózně vymezenými definicemi žánru. 
Hodno ocenění je rozlišování mezi krásou fyzickou a mravní, jakož i tematizace problematiky 
(role materiálního zajištění apod.). 
 
 Autorčinu metodu lze tedy charakterizovat jako analýzu tématicko-typologickou, 
nikoli například stylistickou. K tomu lze připomenout, že v některých ohledech se v práci jeví 
tendence k poněkud unáhleným zobecněním, například co se mužské a ženské role týče (na s. 
26 hovoří o „typicky ženských vlastnostech“ a o tom, že „muž by měl neustále svou ženu 
dobývat“ apod.) Není jednoznačně patrné, zda jde o soud Perraultův nebo o interpretaci.  
 
    Autorka se rovněž nezabývá literárně-historickým kontextem, což není ovšem 
bezpodmínečně nutné, avšak jistá dávka souvislostí by patrně nebyla na škodu, neboť 
v opačném případě je cesta od textové analýzy k zobecnění unáhlená: není vždy zcela jasné, 
zda jde například o vlastnosti trvale platné, v čase neproměnné nebo pouze kulturně 
podmíněné či vlastní Perraultovi apod. Z toho vyplývá, že „morální ponaučení“ (43) 
vycházejí „z textu pohádek“, avšak není dostatečně rozlišeno, co odpovídá určitým 
civilizačním a společenským konvencím, co je to ten „okolní svět“ (44), kdo jsou to ti 
„obyčejní lidé“ a co je „běžná morálka“ (45).  
 
 Pokud jde o závěr, jeví se mi poslední odstavec poněkud nadbytečný: sám působí 
koneckonců jako „moralita“. 
 
 Práce je sepsána poměrně kvalitním jazykem, až na určité neobratnosti (vybočení 
z vazby apod.) a bohužel poměrně četné chyby v přepisu francouzských citací. 
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