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Dodatečné poznámky a připomínky vedoucího/oponenta BP (podle uvážení):
- jazyková a stylistická úroveň velmi dobrá, jen drobná přehlédnutí (např. s. 7, 9, 15, 23,27),
nejednotné používání interpunkčních znamének (čárka, středník, tečka) ve výčtu (s.13, 28);
- jen drobné lexikální nepřesnosti - (nový x novodobý národ –s. 21, latinka zůstala jediným
literárním jazykem – s. 26);
- neúplný nebo nepřesný odkaz na odbornou literaturu, někdy uvedení zdroje chybí (s.18, 22,
25, 27);
- malá sevřenost k hlavnímu tématu práce – životní osudy B. Němcové – s. 25; autorka uvádí
sedm kategorií postav podle V.J. Proppa, ale pak s nimi nepracuje – s. 28;
- charakteristika společných znaků pohádek (1.1) odpovídá převážně jen p. kouzelné – tato
pasáž by tematicky patřila až do části 1.5;
- zadání se týká lidové pohádky, v textu se však pracuje s adaptací lidové pohádky a autorka
se o rozdílu mezi lidovou pohádkou a typy adaptací nezmiňuje.

Otázky a doporučení k obhajobě BP:
1) Žánrové zařazení legendy a bajky v české a vietnamské literatuře.
2) Proč se autorka z široké škály lidové pohádky zaměřila převážně na pohádku kouzelnou?
3) Proč autorka zvolila ke srovnání pohádku Popelka z Erbenovy knihy Vybrané báje a
pověsti národní jiných větví slovanských, když se jedná o bulharskou variantu této
světoznámé pohádky?

Klasifikace: Vzhledem k náročnosti tématu chvalitebně až dobře podle průběhu
obhajoby.

V Praze dne 3.9. 2014
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