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M. Knorková si vytkla za cíl své bakalářské práce analyzovat  heptalogii „Letopisy 

Narnie“ jako dílo, které v sobě spojuje charakteristické rysy tří žánrů: pohádky, mýtu a fantasy.  Při 

analýze se zaměřila na ty roviny díla, na kterých je podle ní vliv všech těchto žánrů zřejmý: na 

postavy, na motivy cesty, ráje a stvoření světa. Její analýzu považuji za poměrně zdařilou. Bohužel 

se však autorce nepodařilo vyhnout se některým interpretačním tvrzením, která působí poněkud 

jednostranně (prvoplánovitě) a nepromyšleně (o nich více viz následující odstavce).   

V kapitole o postavách se autorka zabývá dvěma hlavními postavami, představujícími 

v knize protiklad dobra a zla, lvem Aslanem a Čarodějnicí.  Dále se věnuje dětským hrdinům, kteří 

podle ní mají v knize především funkci identifikační. V této podkapitole se M. Knorková snaží 

postihnout, jakými prostředky v rovině vypravěče je identifikace podporována či způsobována. 

Popisuje sice v „Letopisech Narnie“ užité způsoby vyprávění, ale již nevysvětluje, jaký vliv mají na 

proces identifikace čtenáře s postavou. Navíc zaměňuje pojmy telling a showing, první připisuje 

vyprávění v první osobě a druhý vyprávění ve třetí osobě, ačkoliv fungují obráceně (viz s. 16). 

Citát, který autorka uvádí jako příklad pro showing, je spíše příkladem subjektivizované er-formy, 

spadá tedy do tellingu. V souvislosti s těmito nejasnostmi navrhuji, aby si autorka pro obhajobu 

připravila odpověď na tuto otázku: Který ze způsobů vyprávění identifikaci čtenáře s dětským 

hrdinou podporuje a který ji naopak ztěžuje? 

V téže kapitole se M. Knorková hledá důvody (bohužel nakonec uvádí pouze jeden), 

proč jsou postavy dětí v jednotlivých dílech obměňovány, proč autor nezachovává jejich kolektiv ve 

stejném složení ve všech dílech. Autorka tuto skutečnost dává do souvislosti s možností identifikace 

čtenáře s dětskými hrdiny (umožněnou jejich širší paletou). Zároveň si v tomto bodě ale odporuje, 

protože (v předchozí větě) tvrdí, že hrdinové prvního dílu jsou charakterizováni většinou obecně 

(čtenář si na to, jací jsou, musí přijít sám), aby se s nimi mohli čtenáři snáze ztotožnit (viz s. 17).  

Takže se zdá, že obměna dětských hrdinů měla ještě jiný důvod, nejen možnost snazší identifikace 

čtenáře s hrdiny. Doporučuji, aby se autorka zamyslela nad těmito dalšími možnými důvody a 

připravila si je pro obhajobu. 

V kapitole zaměřené na postavy se autorka dopouští prvního jednostranného tvrzení. 

Nejspíše bylo skutečně Lewisovým záměrem, aby čtenářům předal zkušenost s animizovaným 

Kristem (viz s. 17), lze ale polemizovat s tím, že se s ním nepoučený český dětský čtenář skutečně 

v díle „setkává“. Domnívám se, že dětský čtenář bude Aslana chápat spíše jako kladného zvířecího 

hrdinu s některými nadpřirozenými schopnostmi, nemusí rozpoznat ani další v díle skryté paralely 

týkající se víry, křesťanství a biblických podobenství. Tato úroveň recepce odpovídá věkové 



skupině čtenářů, pro kterou jsou Letopisy určeny. 

Za nejpovedenější část práce považuji kapitolu věnovanou motivu cesty, na kterém M. 

Knorková promyšleně objasňuje projevy žánrového synkretismu analyzovaného díla a zároveň 

prokazuje dovednost citlivě interpretovat text. 

 V kapitole věnované Magičnosti a síle neviditelného čtenář nalezne místa, která ho 

zarazí svou prvoplánovitostí, svým zjednodušujícím pohledem. Cituji: Člověk může mít opravdu 

všechno: hezký dům, lásku, rodinu, peníze, ale pokud nemá víru, že to všechno k něčemu je a že ho 

o to vzápětí někdo nepřipraví, je všechno tohle jen prach a nepřináší to žádnou radost. Naopak 

člověk, který nemá ani desetinu toho, co člověk předchozí, může být šťastný, pokud ho v životě 

provází víra. (s. 36) Mohlo by se zdát, že z tohoto výroku vyplývá, že život nevěřícího člověka 

nemůže být šťastný a bez víry nemůže mít smysl. A to nejspíše autorka nezamýšlela.   

 Telmaríni věří, že staré obyvatelstvo jsou příšerné zrůdy a démoni, možná jsou jako 

dnešní lidé, kteří věří, že černá kočka nosí smůlu, honí kominíky, aby si sáhli na jejich knoflík, a 

když se jim začne dařit, je to jen štěstí.(s. 38) Autorka chápe Telmaríny (zjevně v duchu autorova 

záměru) jako obdobu současných nevěřících lidí. Zároveň jim ovšem připisuje pověrčivost. Z jejího 

výkladu by mohl tedy čtenář usoudit, že všichni nevěřící lidé jsou pověrčiví. To je jen těžko 

obhajitelné tvrzení.  

 Ke kvalitě práce přispívá, že se autorka k tématu přistoupila poměrně dobře teoreticky 

vybavena, seznámila se s dostupnými českými odbornými články a monografiemi týkajícími se 

jednotlivých žánrů – pohádky, mýtu a fantasy. Množství prostudované literatury odpovídá nárokům 

kladených na bakalářskou práci.   

V práci se vyskytují překlepy (např. v zelných šatech – namísto zelených – s. 25), 

syntaktické a gramatické nedostatky (např. chybějící čárky mezi větami- především u vět vedlejších 

přívlastkových, užití hovorového vztažného zájmena co, namísto zájmena který – např. královský 

syn, co se rozdělí – s. 24 a spřežky – např. v zápětí, namísto vzápětí – s. 36) a některé nepřesnosti ve 

vyjadřování (překážek, které mu stojí v jeho cíli, namísto v cestě – s. 18, pod svrchovaným 

pohledem, namísto dohledem – s. 23, poslání, které nám osud položil na záda – namísto naložil – s. 

21, čas je umyl, namísto smyl – s. 37 apod.)  

 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou velmi dobře. 

 

V Praze dne 24. 8. 2011                                          ….…………………………. 

                                                                           Podpis  


