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Název bakalářské práce SROVNÁNÍ POHÁDEK B. NĚMCOVÉ A K. J. ERBENA S ČÍNSKÝMI 

POHÁDKAMI

Vedoucí / oponent BP PHDR. ZUZANA HAJÍČKOVÁ

OBLIGATORNÍ HODNOCENÍ

Osobní zaujetí téma-
tem

vysoké průměrné malé neuspokojivé
X

Splnění cíle a zadání 
BP

úplné z větší části částečné nedostatečné
X X

Výběr literatury bez výhrad vyhovující neúplný nedostatečný
X

Teoretické zpracování  
tématu

výborné průměrné spíše nízké neuspokojivé
X

Samostatnost a pů-
vodnost zpracování BP

vysoká uspokojivá nesamostatná kompilát
X

Struktura BP logická velmi dobrá méně zdařilá neuspokojivá
X

Jazyková úroveň BP výborná velmi dobrá dobrá nedostatečná
X

Stylová úroveň BP výborná velmi dobrá dobrá neodpovídající
X

Inspirativnost BP vysoká uspokojivá nižší nepatrná
X

Formální stránka BP výborná velmi dobrá dostatečná nevyhovující
X

FAKULTATIVNÍ HODNOCENÍ

Úroveň výzkumu a ma-
teriálů; konzultace BP

vysoká uspokojivá nižší žádná

Praktické zaměření BP vysoké přiměřené nízké žádné
X

Do příslušného rámečku vepište X.

                                               
1 Nehodící škrtněte.



Dodatečné poznámky a připomínky vedoucího /oponenta BP (podle uvážení):

Práce srovnává pojetí tzv. klasických kouzelných pohádek českých a čínských, a to na 
příkladě tří vybraných pohádek. Téma je pojednáno dostatečně detailně, avšak rozsah 
bakalářské práce je relativně krátký (cca 35 normostran vůči předepsaným 40).

Pozitivně hodnotím zvolený výběr pohádek, uvedení výčtu jejich pohádkových motivů, 
jejich zasazení do širšího kontextu tvorby K. J. Erbena, B. Němcové a kontextu čínských 
pohádek, i citace z dalších pohádek těchto autorů či oblastí, jimiž autorka dokladovala a 
podpírala svá tvrzení.

Naopak mám připomínky k těmto bodům:
Práce vykazuje drobné grafické nedostatky (názvy kapitol nejsou uvedeny na nové 
stránce – např. str. 8, 28, 38, za uvozovkami se nepíše mezera, na konci věty se píše jen 
jedna tečka – s. 17).

Pomineme-li menší slovosledné nedostatky (např. „Proto žádný sběratel by nemohl …“, 
s. 17) a občasné neobratnosti v koherenci (např. závěrečný odstavec kapitoly 1. 2), je 
psána jazykem na vysoké úrovni. Přesto se však vyskytují gramatické a pravopisné chy-
by, které svědčí o rychlém psaní, respektive nedostatečné korektuře, a které mohly být 
lehce odstraněny (např. čárky v souvětích a před „nebo“ v poměru vylučovacím, s. 17, 
19 a jinde;  odváží místo odráží, s. 41, vše věci, s. 42, na vice místech, s. 32, slunáčko, s. 
33, kličová slova (v anotaci), využivá, s. 13, v pohídce, s.15, k nejkrásnějších odkazů, s. 
20, k její nejvýznamnější dílům, s. 20, jazykopyt, s. 10 - a další místa).

Výraz „Česko“ je nevhodný v kontextu 40. let 19. století (s. 10).

Práci by prospělo více odkazů na literaturu i přímé citace, např. z děl Andrewa Langa, 
Josepha Bédiera, Théodora Benfeye, Proppa, jejichž názory autorka přejímá ze sekun-
dární literatury (H. Šmahelová: Návraty a proměny, 1989). Případně by měla autorka 
uvést, proč se opírala v teoretické části převážně jen o H. Šmahelovou. Je-li Proppovi 
věnována celá podkapitola, očekávala bych odkazy na knihu Propp, Vladimir Jakovle-
vič: Morfologie pohádky a jiné studie. Jinočany, H & H 1999 (či jiná vydání).

Seznam pramenů a literatury je dostatečný, přesto se v obsahu literatury vyskytují titu-
ly, z nichž není v celé práci nic citováno, či na ně není nijak odkázáno (Čapek, Haman, 
Hrabák, Nünnig, Havel, Lehár, Otruba, Dolanský, Záhoř, …). To působí dojmem doda-
tečného rozšíření obsahu.

Přes uvedené výtky práci doporučuji k obhajobě.



Otázky a doporučení k obhajobě BP:

Okruhy otázek: 
srovnání teorií o původu pohádek, časové určení Proppova bádání
druhy pohádek
klasická adaptace versus autorská a jejich vztažení k dílu B. Němcové

Klasifikace:          výborně              velmi dobře               dobře             nevyhověl(a)

Doporučení pro event. přepracování:

V Praze, dne 15. / 8. 2011.

                                                                            PhDr.  Zuzana Hajíčková
                                                                                 Podpis vedoucího /oponenta BP  
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