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Michaela Dražková se ve své bakalářské práci snaží o porovnání českých pohádek (vesměs sebraných či 

upravených obrozenci typu Erbena a Němcové) a britských pohádek, sebraných a upravených asi o půl století 
poději Josephem Jacobsem. Autorčinou proklamovanou snahou je nalézt v rámci zkoumané matérie zjevné 
analogie a nejmarkantnější kontrasty.  

V poněkud zbytnělé teoretické části autorka začíná obecnou definicí dětské literatury obecně, načež 
zběžně načrtává ideologický půdorys snahy českých obrozenců o sbírání lidové slovesnosti. Odtud se posouvá 
k obecnému popisu britské pohádky v 19. století. V další teoretické kapitole se snaží nějak uceleně popsat 
snahy různých literárních teoretiků (Thompson, Antti, Propp) o definici žánru pohádky a jeho funkce, a rovněž 
přichází se systémovým rozlišením na pohádky tradované a pohádky autorské.  

V praktické části pak autorka nejprve analyzuje autorský rukopis vybraných autorů (Němcová, Erben, 
Jacobs, Wilde), načež se na čtyřech stranách textu (!!) velmi eklekticky vyjádří k hlavním analogiím a 
kontrastům mezi zkoumanými českými a britskými pohádkami. Vzhledem k tomu, že se proklamativně jedná o 
ústřední téma práce, dalo by se čekat, že autorka půjde při popisu těchto analogií a kontrastů trochu více do 
hloubky.  

Podobně problematická je následující kapitolka, resp. případová studie, v níž autorka porovnává dvě 
strukturálně i tematicky podobné povídky a závěry z tohoto porovnání se pak snaží zobecnit.  

 
Autorčina argumentace obecně velmi často ulpívá na povrchu, resp. u mnoha pasáží je obtížné vysledovat 
souvislou argumentační linii. Jako příklad může posloužit podkapitola 1.1.2, nazvaná Rise of Children´s 
Literature at (sic) the British Islands. Autorka se zde snaží popsat zrod prvních britských pohádkových sbírek 
v kontrastu s raným českým sběratelstvím lidové slovesnosti. Nejprve tedy odkáže na předchozí kapitolu, v níž 
zmiňuje tezi, že v době českého národního obrození sloužily pohádky mimo jiné také ideologickým účelům, 
neboť byly stejně jako mytologické eposy či staré rukopisy vnímány jako svého druhu potvrzení české etnické a 
kulturní svébytnosti. Po tomto připomenutí autorka nepřímoi konstatuje, že britské sběratelství lidové 
slovesnosti se z žádné takovéto ideologické potřeby nezrodilo. Logicky bychom tedy čekali, že se pokusí popsat 
pohnutky, které přivedly například Josepha Jacobse ke sbírání britských pohádek. Namísto snahy o dotažení 
tohoto kontrastního srovnání však autorka pouze konstatuje, že zrod britských pohádek byla komplikovaná 
záležitost, neboť tehdy vznikající žánr pohádky se (dodnesii) obtížně definuje. Následuje asi půlstránková 
etymologická analýza anglických slov „folktale“ a “fairy tale“. Zmíněná pasáž nám tedy sugeruje, že zatímco 
české pohádky vznikly coby ideologická kotva národní identity, britské pohádky… je těžké definovat. Toto nelze 
při nejlepší vůli označit za smysluplné srovnání. Chce-li autorka dát dvě věci do kontrastu, musí tyto věci 
(argumenty/historické příklady) skutečně kontrastně působit, jinak celá argumentace vyzní do ztracena.  
Tento systémový nedostatek se promítá i do závěru práce, v němž zazní kategorické a syntetizující výroky, 
které nemají oporu v samotné práci. 
 
Přes výše uvedené výhrady práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ještě jako dobrou. 
 
 
 
V Praze dne 13.1. 2014                                                           ..………………………………………..…          

           Mgr. Jakub Ženíšek 
  
 

i Odkazovaný fragment zní následovně: „In comparison with the Czech  Lands, where the existence of fairy tales was conditioned by a bad social 
situation, the birth of traditional British fairy tales…“ 
ii Autorka se při tomto tvrzení zaštituje slovy současné literární teoretičky Elizabeth Wanning Harriesové. 

                                                 


