
Posudek diplomové práce Elišky Prokopové  Technika morbidního v pohádkách 

 
Práce Elišky Prokopové Technika morbidního v pohádkách se soustředí na výklad a 

rozvinutí tezí Maxe Lüthiho, jehož výklady pohádek patří dnes k základním 
historickým a folkloristickým zdrojům v literární vědě angloamerické, německé, 

italské a dalších, ale bohužel nikoli v naší, české.    
 
Je tedy skvělé, že si Eliška Prokopová vybrala ke své diplomové práci právě jeho. 

K Lüthiho koncepci připojuje úvahy Karla Čapka a Oldřicha Sirovátky.  Důležitým 
rysem Lüthiho koncepce je jejich literárnost, soustředí se na vyprávění a narativní 

strategie, skrze ně vysvětluje atraktivnost pohádek a hlavně “jednoduchost” a také 
“brutalitu” či “morbidnost” původních “lidových” pohádek. Tento postup se 
blahodárně vyhýbá archetypálním interpretacím rozličných druhů, psychologizaci i 

ideologizaci. Lüthi postuluje několik základních rysů narace: jednorozměrnos t, 
plošnost, abstraktnost, izolační tendence, jež jsou druhou stranou univerzálního 

propojování. Pojem abstraktní styl pohádky sám o sobě pozoruhodně prozrazuje svoji 
modernistickou podstatu a to se diplomantce podařilo vystihnout.  Koncepci 
diplomantka představuje přesně a také se zjevným zaujetím, ba nadšením. Tak v textu 

překvapí na několika místech projevy nezadržitelné radosti.   
 

Jádro práce tvoří část o tělesnosti a morbidnosti pohádky, kde diplomatka konfrontuje 
Lüthiho koncepci s pohádkami Karla Jaromíra Erbena (Erbenovy sběry a přepisy jsou 
méně intervenční než Němcové, jejíž pohádky se - protože vycházejí více již ze 

zapsaných a literárních zdrojů, jako byly např. Knížky lidového čtení - začínají podobat 
spíše, pokud užiji diplomantčina pozorování a výkladu, pohádkám autorským; zde je 

vidět, že nelze tak úplně odhlédnout od toho, kdy a jak byly pohádky zapisovány), 
Hanse Christiana Andersena a Oscara Wilda. Na těchto rysech se velmi dobře uplatňuje 
jeden z principů pohádky tak, jak jej nahlíží Lütheho teorie – princip izolace. Znovu 

zde výrazně vystupuje modernistický charakter teorie, která může dobře popsat právě 
modernistickou autorskou pohádku.   

     
Nejproblematičtější kapitolou je proto vlastně kapitola o autorské pohádce, která 
předchází příkladové části, věnované tělesnosti a morbiditě - kterou je však možné 

chápat jako otevření celé rozsáhlé problematiky, co je moderní autorská pohádka, jež 
se od pohádek, jejichž autorství zmizela v příšeří minulosti, mnohokrát přetavila 

různými vyprávěními včetně folkloristických zápisů.  Diplomatka se snaží popsat typy 
autorských pohádek podle toho, jak rozvíjejí a modifikují základní postupy, jež 
charakterizoval Lüthi. Inspirována teorií Mathiase Mayera a Jense Tismana 

charakterizuje autorské pohádky jako meta pohádky, jež pozoruhodně tématizují samo 
vyprávění. Analyzuje konkrétněji pohádku Příběh nejstarší princezny od A.S. 

Byattové, kterou pokládá za svého druhu prototyp autorské pohádky. Zde Eliška 
Prokopová podle mého názoru zobecňuje až příliš. Jak jsem již napsala,  jde zde  hlavně 
o vstup do pozoruhodné problematiky. Zároveň by mne zajímalo - i  v souvislosti s tím, 

že diplomantka Lüthiho teorie v některých místech své práce propojuje s úvahami 
Karla Čapka - jak by se vyrovnala s Čapkovými pohádkami, jejichž narativní strategie  

svědčí o vědomé hře s vlastními postuláty. (V porovnání s Čapkovými pak zcela jinak 
vyznívají pohádky Olgy Scheinpflugové.)   
 

 



Práce je napsána kultivovaným jazykem, bez větších formálních nedostatků - je 
inspirativní a jistá. 
 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně.   
 

  
Libuše Heczková 
 

 


