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Posudek oponenta diplomové práce : 
Eva Růžičková se v diplomové práci zabývá pohádkou jako významným 

žánrem literatury pro děti a mládež. Sleduje ji v literárněhistoric-
kých souvislostech v českém a německém prostředí v období romantismu. 

Jádrem práce jsou části věnované pohádkám bratří Jacoba a Wilhel-
me Grimmů a Karla Jaromíra Erbena. Diplomantka hledá v jejich textech 
styčné body,což avizuje již názvem práce: Pohádkové dotýkáni Karla 
Jaromíra Erbena a bratří Grimmů. Za pomoci srovnávací analýzy odha-
luje jejich shodné i odlišné přístupy к folklorní látce.Zdůrazňuje 
význam bratří Grimmů pro sběr lidových pohádkových textů a jejich 
fixaci»připomíná zásluhy bratrské dvojice o objevení autentické podo-
by lidové pohádky,již chápali jako postačující a hotový pramen,který 
nepotřebuje úpravy a stylizaci. 0 Karlu Jaromíru Erbenovi hovoří ja-
ko o sběrateli,který v českém prostředí n a v á z a l na práci Grimmů a na 
jejich přístup к pohádce a přejal jejich mytologickou teorii o půvo-
du pohádky. 

Diplomantka s pochopením analyzuje tematicky shodné či blízké po-
hádkové texty Grimmů a Erbenovy, srovnává jéjich děj, výstavbu textu, 
pojetí a charakteristiku postav,pointu a poslání příběhu.Dochází к zá-
věru, že v ohnisku zájmu Grimmů i Erbena stojí pohádky kouzelné,přesto-
a právem- věnuje pozornost i dalším typům pohádek, zastoupeným v je-
jich souborech v menším počtu. Připomíná, že Erben na roždíl od Grim-
mů připojuje ke svým pohádkovým textům vyklad,v němž na základě již 
zmíněné mytologické teorie obgasňuje symboliku postav a dějů. Zabývá 
se též formální stránkou textu, zdůrazňuje Erbenův přínos ke konsti-
tuování klasického pohádkového stylu,upozorňuje na jistou idyličnost 
jeho textů ve srovnání s Grimmy, u nichž nechybí drastické scény. 

Diplomová práce Evy Růžičkové má velmi dobrou obsahovou i for-
mální úroveň. Dokládá její zájem o řešený problém, schopnost při-
stupovat к práci samostatně. Jde o kultivovaně napsaný text,členěný 
přehledně,s ohledem na vnitřní vazby a souvislosti. 

Doporučuji práci к obhajobě. 
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