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Bakalářská práce Marie Knorkové Letopisy Narnie jako text na průsečíku žánrů vznikla 
z velkého zájmu autorky o sedmidílný prozaický celek  C. S. Lewise, dnes již klasické dílo 
základního kánonu světové umělecké literatury pro děti a mládež. Možná právě proto se autorka 
k celku vrstevnatého textu blížila s respektem: je sice určen nedospělým, (nejen) ve světě je však 
čten širokou obcí čtenářů bez rozdílu věku, neboť – podobně jako Exupéryho Malý princ či Endeho 
pohádkové romány –  disponuje značným eticko-filozofickým potenciálem. Ten v je Lewisově 
případě realizován zvláště fantazijním aludováním výsečí biblických motivů i celých 
novozákonních tematických celků. Další vymezování tématu bakalářské práce se proto záměrně 
ubíralo směrem, který tento příznačný rys zohlednil.

Jako výchozí pozici autorka zvolila zkoumání motivů, přes něž se v žánrech, 
zastřešených pojmem literární fantastiky realizuje jejich modelová podoba.  Jedná se o 
charakteristický plán postav, charakteristické uchopení toposu cesty, magické motivy, zrod a zánik 
národů a světů/říší, jež se obvykle objevují ve všech základních typech folklorní i literární 
fantastiky. Folklorní fantastické žánry zde reprezentuje zvl. mýtus, pohádka a jejich novodobá, 
z hlediska dalších žánrů synkretická modifikace – fantasy.

Ve své bakalářské práci vycházela Marie Knorková ze základní odborné literatury, která 
se těmto žánrům a jejich charakteristickým výstavbovým plánům věnuje.  Prokázala nejen 
schopnost příznačné trsy těchto motivů selektovat a analyzovat, ale (zvl. v oblasti žánru mýtu) také 
najít jejich styčné rysy napříč různými kulturami a zachytit jejich specifický průnik do žánru 
kouzelné pohádky. Tento poznatek  jí pomohl v Lewisově textu demonstrovat autorův přístup 
k tradičním fantastickým žánrům a zvýraznit směřování jeho inovací včetně  příznačného způsobu 
narace (zde je ovšem třeba upozornit na lapsus, který se do autorčina textu vetřel: zaměnění 
charakteristik pojmů telling a showing na str. 16).

V interpretační rovině Marie Knorková dostatečně naplnila téma zadání a 
s pozoruhodnou erudicí vystihla zvl. motivy, odkazující k alegorickému rozměru Lewisova 
sedmidílného prozaického celku. Její převážně analytická práce by si však zasloužila obsáhlejší 
shrnující závěr, v němž by dílčí syntézy jednotlivých kapitol  uvedla v jednolitější celek.
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