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Veronika Žaloudková si zvolila značně široké a náročné téma (vybrané ve spolupráci 
s konzultantem z oboru etnologie), které se jí podařilo na bakalářské úrovni celkem zvládnout, 
a to zejména díky tomu, že se mohla opřít o souhrnnou vědeckou práci Mireyi Camurati La 
fábula en Hispanoamérica (UNAM, 1978). Dobrým východiskem bylo, že si autorka téma 
přehledně rozčlenila. Relativně dlouhá je informativní první kapitola (s. 6–15) věnovaná 
vymezení žánru a jednotlivým představitelům evropské bajky; těžiště práce tvoří 2. až 4. 
kapitola, soustředěná na charakterizaci hispanoamerické bajky (s. 16–35); poslední část 
přináší vlastní překlady osmi indiánských bajek, doplněné pro srovnání několika bajkami 
z evropské tradice (s. 36–54). 
     Text práce při psaní postupně vyzrával: to je patrné na úrovni formulací, které jsou 
zejména zpočátku místy toporné či působí školně (např. „Země s velmi silnou indiánskou 
základnou ... reprezentují bajky s tradičním a spontánnějším schématem“, s. 21). Pro 
vyzrálejší literárněvědné vyjadřování autorka postrádá terminologii a je také patrné, že 
netíhne k teorii. Projevuje s zde tendence zvnějšku nabízet více, než je pak uvnitř reálným 
obsahem; zejména v kapitole nazvané „Typizace postav“, která jako „příklady 
hispanoamerické typizace postav“ jen vypočítává názvy zvířat bez konkretizace, jaký typ 
představují. Je ovšem cenné, že se způsob vyjadřování postupně zlepšuje a závěr práce je 
formulován výrazně lépe. Ke kvalitám této bakalářské práce patří autorčino zaujetí tématem a 
vnímavost pro texty, patrná i ve svěžích překladech. Významný je komparativní úhel pohledu, 
(byť by pro toto téma vyžadoval vyzrálejší teoretické a kulturněhistorické zázemí než je 
bakalářská úroveň). 
     Pokud jde o práci s odbornou literaturou, adekvátní je orientace a výběr základních knih, 
zejména ve velmi široké problematice indiánských kultur; poučení o žánru bajky je 
postačující. Práce je do značné míry kompilační, což je v bakalářské práci přijatelné, zvláště u 
tématu předpokládajícího rozsáhlé znalosti. Mám však výhradu ke způsobu citování, kde 
postrádám důslednější odkazování na sekundární literaturu (např. na s. 6–7 autorka s mírnou 
obměnou přebírá text z hesla Bajka v Encyklopedii literárních žánrů, na niž  odkázala 
v předchozí kapitolce, ale u této pasáže mělo znovu být „viz“: nelze takto parafrázovat cizí 
text bez odkazu). Potíží příznačnou pro začátečnické práce je citování „z druhé ruky“; 
v bakalářské práci lze tolerovat, že citovaná kniha není dohledána, mělo by však být 
důsledněji upozorněno, že jde o převzatý odkaz. Otázkou je citování z wikipedie: opět, pro 
bakalářské práce je lze přijmout; ovšem odkazy v bibliografii by měly být úplné. Drobné 
chyby: jméno Mireya Camurati nelze skloňovat jako mužské, autorkou stěžejní využité knihy 
je podle jména žena; poznámky 2 a 3 jsou zaměněné. 
     Práce Veroniky Žaloudkové splňuje nároky na bakalářskou práci, doporučuji ji k obhajobě 
a navrhuji, aby byla hodnocena jako velmi dobrá. 
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