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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Kateřina Kuntová se ve své práci věnuje obrazu čarodějnic ve vybrané britské tvorbě. V úvodu usiluje 

o vyváženější pohled na otázku čarodějnictví (např. Alister Crowley), což se jí částečně daří. Místy 

však text působí jako apologetika tohoto společenského fenoménu. V souladu se zadáním práce se 

autorka následně věnuje výstavbě postavy na základě strukturalistické a naratologické literatury 

(Scholes, Propp, Fishelov). Zohledňuje také Fishleovo rozlišování zohledňující míru obecnosti 

(postava jako typ vs. individuum). Kapitola je přehledná a logicky vystavěná. Autorka se primárně 

soustředí na druhy postav, které mohou sloužit jako interpretační nástroj pro rozbor zobrazení 

čarodějnic v literatuře (např. „victimized hero“ a „villain“, s.16). Postupně se věnuje několika dílům, 

kterými jsou Macbeth, Alice in Wonderland a Letopisy Narnie. To jí umožňuje zmapovat a definovat 

vývojovou linii od ošklivé „babizny“ (nikoliv „barabizny“) po sličnou „Bílou čarodějnici“ Jadis, která 

své záporné vlastnosti skrývá pod maskou krásy a ženský půvab využívá k svádění podobným 

způsobem jako bájná nymfa Kalypsó. Autorka se ve svých rozborech snaží aplikovat strukturalistickou 

kategorizaci postav. Zjišťuje, že kvůli jejich komplexní a proměnlivé povaze kombinují postavy 

čarodějnic rysy antagonistek i protagonistek. V následující kapitole nazvané „Idol“ se autorka věnuje 

obrazu čarodějnic v nedávné literatuře. V tomto období nachází obrodu pozitivního přístupu 

k čarodějnicím (Murray, Gardner). Poté se detailně věnuje zobrazení čarodějnic v sérii Harry Potter. 

Čarodějné postavy již nejsou umisťovány primárně do světa lidského, nýbrž do nového universa, kde 

převládají. Ukazuje, jak J. K. Rowling využívá typologických možností a dokládá pozitivní obraz 

některých čarodějných postav. 

 

V současném zobrazení čarodějnic spatřujete dominanci pozitivního obrazu, nebo spíše vyváženého? 

 

Jazyková úroveň a formální úprava: Jazyková úroveň je až na drobné výchylky dobrá. Lze najít 

gramatické a stylistické nedostatky, které však nesnižují schopnost textu porozumět.  

 

Práce se zdroji: Autorka využila dostatečné množství zdrojů, se kterými pracuje v souladu 

s předepsaným územ. V analytické části zdrojů využívá mírně podprůměrně. Vzhledem k tématu 

některé z nich nespadají do odborné oblasti.  

 

 

Autorku je třeba pochválit za velmi zajímavé téma. Práci prostupuje její nadšení tématem, které, až na 

úvodní kapitolu, rozborům napomáhá. Na základě těchto předností a nedostatků práci navrhuji 

hodnotit stupněm C. 

 

V ý s l e d n á   k l a s i f i k a c e* 
(možnosti klasifikace – A,B,C,D,E,F) 
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*   Výsledné hodnocení není průměrem dílčích známek
 


