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Předložená diplomová práce se zevrubně věnuje způsobům budování a využívání 

prostorových a případně i místních prvků zobrazeného světa v textech zmíněných v názvu 

práce. Jde o práci, která vychází z dosavadních českých i mezinárodních pokusů o 

typologizaci a sémantickou interpretaci prostorů či míst a jejich funkcí ve světě příběhu. Toto 

bádání je sumarizováno v úvodní kapitole, ale je především využito a domyšleno 

v konkrétních analýzách, jež tvoří jádro diplomové práce.

Jako vedoucí práce si troufám tuto práci charakterizovat jako velice důkladnou, řešící 

danou problematiku s ambicí jak po přesnosti určení, popisu a charakterizace, tak i se snahou

o dosažení meze vyčerpání všeho podstatného, jež jde ve vztahu k danému materiálu a zřetelu 

vyvodit. Tam, kde dosavadní řešení neposkytují dostatečnou terminologickou projasněnost, si 

Šárka Ledinská iniciativně vytváří vlastní terminologii, jež slouží k vyjádření všeho 

podstatného, jež ve vztahu k prostorům v uvedených pohádkách nachází.

Kompozice práce je vystavena na postupu, v němž se od obecného směřuje ke 

konkrétnímu. Proto je i obecná charakterizace prostorových entit v daných pohádkách 

předsazena konkrétní a detailní analýze jednotlivých pohádek. Práce logicky a smysluplně 

řeší nejen propojenost prostorových entit s místy, jež se v zobrazeném světě vyskytují, ale i 

vztah mezi prostory a postavami tam, kde prostory slouží charakterizaci postav či naopak 

skrze postavy vystupují do významotvorného dění i entity prostorové. Stejně tak je věnována 

pozornost i aspektům časovým tam, kde se explicitně váží na aspekty prostorové.

Myslím, že detailní zkoumání, jež Šárka Ledinská provedla, nabízí celou řadu 

pozoruhodných postřehů jak ve vztahu ke konkrétním pohádkovým textům, tak i 

v obecnějším rámci prostoru v pohádkovém žánru tak vůbec. Cením si i obezřetnosti, s níž 

diplomantka vnímá některé prostorové prvky či parametry jako součásti širších topoi, stejně 

jako obezřetnosti ke specifickým narativním a folklórním pravidlům, jež se váží na žánr 

tradiční pohádky. V duchu tradice, založené v ohledu na žánr pohádky Vladimirem Proppem, 

je i v tomto textu dán prostor grafickým schematizacím, jež nevnímám vůbec jako 

samoúčelné, ale jako produktivní mentální mapování. Za nejproduktivnější z hlediska 

nabídnutých závěrů pak považuji komparativní srovnání těch pohádek, jež existují jak 

v repertoáru bratří Grimmů, tak i v repertoáru Erbenově. Zde myslím nabízí výklad Šárky 



Ledinské celou řadu zobecnitelných postřehů založených na sledování shod (a tedy jakéhosi 

prostorového invariantu) a rozdílů (tedy textových prvků poddávajících se modifikaci a

narativnímu variování). Dané závěry jsou sumarizovány i do výsledných shrnujících závěrů, 

k nimž diplomantčina analýza dospěla.

Domnívám se, že tato diplomová práce představuje práci zralou, založenou na 

enormním kvantu vynaložené práce, ale schopnou zároveň nabídnout i nová poznání v oblasti, 

jíž se dosud takto (z hlediska prostorů v pohádkách daného typu), pokud je mi známo, nikdo 

nevěnoval nejen v našem, ale i mezinárodním kontextu. Proto práci rád doporučuji 

k obhajobě.
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