
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra anglického jazyka a literatury 
Posudek bakalářské práce 
Autor: Michaela Dražková 
Název: Traditional Czech and British Fairy Tales – The Most Obvious Analogies 
Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jakub Ženíšek 
Oponent: Mgr. Kristýna Poesová, Ph.D. 
 
Předkládaná bakalářská práce se zabývá srovnáním tradičních českých (B. Němcová 
a K. J. Erben) a anglických pohádek (O. Wilde a J. Jacobs) v oblasti motivů a struktury vyprávění. 
Práce se vyznačuje povrchním zpracováním zvoleného tématu, o čemž svědčí velké množství 
zjednodušujících a nepřesných závěrů (např. str. 5, 15, 26, 27). Příčinu lze podle mého názoru 
spatřovat v příliš širokém záběru práce a absenci původního výzkumu, jenž by poskytl data pro 
autorčina vlastní zjištění a argumentaci. Výjimku tvoří případová studie dvou pohádek, jejíž 
výsledky jsou však v závěrečném shrnutí značně přeceňovány (str. 33). V teoretické části bych 
vzhledem ke stanovené hypotéze (str. 6) očekávala více prostoru věnovanému popisu narativní 
struktury pohádek a charakteristice, popř. klasifikaci pohádkových motivů. 
 
Metodologicky je práce velmi nevyvážená, nedozvíme se nic o zvolené metodě zpracování dat, 
nejsou jasně vymezena kritéria pro srovnávací analýzu, nevíme ani kolik a jaké pohádky autorka 
podrobila rozboru. Ve stěžejní kapitole praktické části 3.5. The Most Obvious Analogies jsou 
prezentovány všeobecně známé podobnosti, např. většina pohádek začíná ustáleným výrazem 
Once upon a time. Z uváděných analogií není zřejmé, zda byly nalezeny u všech autorů. 
Charakteristika motivů zcela chybí. Rozdílnosti jsou popsány na stránce a půl (3. 6. The Most 
Obvious Contrasts), pro jejich ilustraci autorka uvádí minimum příkladů a místo vlastního 
výzkumu se spoléhá hlavně na sekundární zdroje. Přitom právě analýza odlišností by mohla 
přinést detailnější pohled na rozdílný historický a kulturní vývoj v obou zemích. Autorku je nutno 
pochválit za zdařilou případovou studii pohádek B. Němcové a J. Jacobse, ve které prokázala 
schopnost identifikovat společné motivy a narativní funkce. 
 
Z jazykového a formálního hlediska je práce na ucházející úrovni, plynulost textu narušují některé 
gramatické chyby (str. 5, 13, 19, 29, 32) a vágní formulace (str. 8, 11, 13, 15). Práci M. Dražkové 
doporučuji k přijetí, navrhuji ji předběžně hodnotit dobře na základě výše zmíněných výhrad a 
konečnou známku ponechat na výsledku obhajoby. 
 
 
V Nymburce 12. ledna 2014    Mgr. Kristýna Poesová, Ph.D. 
 
 
Navrhuji, aby se autorka během obhajoby své práce vyjádřila k následujícím otázkám: 

1. Jakým způsobem autorka dospěla k závěrům v kapitolách 3.5. a 3.6. a kolik pohádek bylo 
do analýzy zahrnuto? 

2. Z jakého důvodu byly pro případovou studii vybrány pohádky od B. Němcové 
a J. Jacobse? 

3. Mohla by autorka objasnit, jak došla k závěru, že … a statistically significant number of 
Czech fairy tales are decidedly anti-elitist (str. 26)?   

 


