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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

 
Bakalářská práce Kateřiny Kuntové zkoumá vývoj vyobrazování čarodějnické postavy 
v celkem šesti literárních dílech. Teoretická část sestává z nástinu výstavby a typologie literární 
postavy; tento exkurs je poměrně schematický a výběrem sekundární literatury velmi omezený, 
až jednotvárný (viz kapitola 2), nicméně vzhledem k obtížnosti dané problematiky odpovídá 
úrovni bakalářského studia. Samotná analýza je zahrnuta do kapitol „The Hag“ a „The Idol“, 
v nichž autorka zdařile propojuje Proppovu typologii a mapuje proměnu vnímání čarodějnice a 
čarodějnictví v britské literatuře. (Třebaže závěr takového rázu na základě takového množství 
analyzovaných děl je třeba brát s reservou.) Po stránce argumentační, formální a bibliografické 
je text v pořádku, jazykově práce rovněž obstojí, třebaže ji místy kazí typografické prohřešky 
či gramatické neobratnosti (např. str. 29, kde se na slovo „witch“ odkazuje jako „he“). Některé 
výroky by rovněž snesly přeformulování: např. „witchcraft is benefitial to person’s mental 
health“ (jak konkrétně?). 
Práci tak k obhajobě zajisté doporučuji a hodnotím jako velmi dobrou. 
 
Otázky a podněty k diskusi: 

1) V souvislosti s Velkou Británií hovoříte o procesech s čarodějnicemi? Můžete doložit 
konkrétní příklad tohoto pronásledování?  

2) Na čem zakládáte tvrzení, že před 18. stoletím byli autoři ovlivněni proti-čarodějnickou 
propagandou (s. 28)? 

3) Lze u zkoumaných literárních děl zjistit motivaci čarodějnic (tj. důvody, proč se staly 
čarodějnicemi?) Změnila se nějak v čase?    
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