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Václav Tille zaujímá v dějinách české literatury pozici, kterou z jedné strany předurčil 

jeho badatelský i umělecký zájem o lidovou slovesnost, z druhé potom působení v oblasti 

komparativně zaměřené literární historie, včetně rozsáhlé činnosti kritické a kulturně 

publicistické. Tilleho prozaická tvorba zůstává však dodnes ve stínu těchto odborných aktivit, 

či řečeno přesněji: její sepětí s žánrem pohádky ji činí téměř výlučně předmětem reflexe 

v kontextu literatury pro děti a mládež. Barbora Vlčková se ve své diplomové práci 

soustředila na poněkud opomíjený aspekt literárního díla V. Tilleho, když si položila otázku, 

v čem spočívá specifičnost jeho uměleckého ztvárnění pohádkových látek a jak se v něm 

odrážejí obecnější tendence dobového symbolismu a secesního stylu v literatuře a ve 

výtvarném umění.  

Diplomovou práci rozvrhla do čtyř částí, přičemž její těžiště spočívá a analytických 

kapitolách, které jsou věnovány nejprve typologii Říhových pohádek (kap. III), dále 

symbolice s přesahem k secesnímu umění (kap. IV) a konečně estetickým aspektům a Říhově 

literární stylizaci (kap. V). Těmto partiím předchází úvodní kapitola, v níž autorka vystihuje 

osobnost V. Tilleho jako vědce. Nejprve se zabývá jeho literárněhistorickými studiemi, 

počínaje první prací o Spencerovi. V komentáři k studii o Tainovi si všímá zejména těch 

aspektů estopsychologické metody, s nimiž se Tille ztotožňoval a uplatnil je nejen v další 

velké práci o M. Maeterlinckovi, ale především v monografii o B. Němcové. Při tomto 

představování Tilleho-badatele je třeba ocenit, že Vlčková dokázala v těchto dílech 

soustředěně sledovat a konzistentně vyjádřit především ty aspekty, myšlenky a tendence, které 

souvisejí s Tilleho uměleckou činností a tvoří jakési její ideově koncepční zázemí. Snaha o 

provázanost kontextových výkladů s hlavním tématem práce je patrná například i v nadhození 

teze o pohádkových prvcích v narativní výstavbě Tilleho monografie o Němcové (viz. s. 13 – 

14: považuji to za zajímavý podnět k diskusi). Důležitou součástí výkladu, který rezonuje i 

v dalších rozborových kapitolách, je vysvětlení ambivalentního vztahu V. Tilleho k folkloru 

(s. 13 – 19). Vlčková se zde částečně opírá o sekundární literaturu, zejména pokud jde o širší 

kontext dobové folkloristiky, ale vychází rovněž z vlastní reflexe Tilleho studií a zejména z 

fundamentální práce České pohádky do roku 1848. Poslední část úvodní kapitoly je věnována 

východiskům Tilleho umělecké činnosti a tvoří jakýsi spojovací článek pro přechod k 

analytickým kapitolám. Ve svém výkladu vychází z teze, že Tilleho vědecký přístup 

k pohádkám zůstává součástí i jejich uměleckého ztvárnění a projevuje se mimo jiné také 

ve snaze re-konstruovat literárními prostředky jakousi ideální (ve skutečnosti však 

neexistující) podobu lidové pohádky. Vlčková v této souvislosti připomíná také Erbenovo 

usilování o vytvoření „optimálního variantu“, přitom ale správně zdůrazňuje Tilleho radikální 

odklon od idealizujícího obrozenského pojetí folkloru. Stranou pozornosti nezůstala ani 

kritika Kubínovy sběratelské činnosti, vyplývající ze zcela odlišného pohledu na lidovou 

pohádku, než jaký měl V. Tille.  Tato podkapitola završuje tu část práce, která je založena na 

kompilaci z relevantní odborné literatury. Na způsobu autorčina zpracování těchto podkladů 
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je patrná její schopnost pracovat s informacemi selektivně a s porozuměním širšímu kontextu. 

Jen místy kazí tento celkový pozitivní dojem zkratkovité formulace a těžkopádné vyjadřování 

(viz např. „jev….se nemusí nutně shledávat se souhlasem a pochopením v oblasti akademické 

půdy“, s. 19). 

V následujícím výkladu, který vychází z interpretace textů, však těchto 

problematických míst ubývá, což svědčí i o tom, že autorka se zde pohybuje na mnohem 

jistější půdě. Metodologické zázemí jí zde poskytuje jednak znalost Proppovy morfologie 

pohádky (třebaže výslovně se o tomto zdroji nezmiňuje), jednak aplikace naratologických 

postupů. Tyto modely jí potom umožňují sledovat a určovat škálu variací, jimiž se Tille-Říha 

odchyluje od lidového pojetí pohádkového hrdiny a postupně vytváří svůj vlastní prototyp 

v postavě krále Jana. Přesvědčivý je i výklad o modifikacích funkce vypravěče, na nichž je 

patrný výrazný přesah Říhova podání do oblasti literárních žánrů (novela, povídka). Další 

posun tímto směrem je objasněn v kapitole o symbolice v Říhových pohádkách. Vlastnímu 

rozboru předesílá Vlčková stručný a místy opět formulačně až příliš zkratkovitý výklad o 

uměleckém kontextu na přelomu století, a především o projevech secese. V Říhových 

pohádkách sleduje odraz těchto tendencí na několika reprezentativních postavách (princezny, 

potulný rytíř, strašidla) a díky invenční interpretaci (oceňuji i výmluvné srovnání s pojetím 

postav v pohádkách K. Čapka) dochází k závěrům, které nás přibližují k pochopení 

imaginativně ideového zázemí Tilleho tvorby. V poslední kapitole uvádí tyto poznatky do 

souvislostí s širším horizontem estetiky secese a významového potenciálu její vizuální 

performace, a to nejen v literatuře, ale i ve výtvarném umění. Výklad je plynulý, obohacený 

řadou odkazů k relevantní odborné literatuře (viz. Mukařovský, Vojvodík, Merhaut) a také 

akcentovaný průběžně formulovanými dílčími závěry. Právě v nich se sice poněkud 

rozptýleně, ale přesto jasně a přesvědčivě rýsují obrysy Tilleho-Říhy jako tvůrčí osobnosti, 

která svoji estetickou vizi a folkloristickou erudici dokázala přetavit v poetickou fikci 

v originálně pojaté formě autorské pohádky.  

Jako vedoucí práce mohu potvrdit, že B. Vlčková dokázala velmi dobře využít 

podněty, které získávala během přípravy. Zároveň si ale vypracovala také vlastní přístup, 

který invenčně rozvinula zejména v interpretačních kapitolách. Domnívám se, že tato pozitiva 

bohatě vyvažují občasné formulační problémy, stylistické neobratnosti a drobné pravopisné 

chyby.  

Práci doporučuji k obhajobě s návrhem hodnocení mezi výborně a velmi dobře.  
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