
Oponentský posudek bakalářské práce Nikoly Bečanové 

Didaktické a pedagogické myšlenky Pavly Moudré na pozadí trilogie 

„Z dívčích let do plného života“ 

 

Autorka bakalářské práce Nikola Bečanová si vytyčuje za cíl „interpretovat didaktické 

a pedagogické myšlenky Pavly Moudré s ohledem na její dílo, především pak na trilogii 

Z dívčích let do plného života“ (s. 8). Autobiografické romány jí mají „sloužit jako pozadí, na 

které je možné myšlenky promítat a dále je pak rozvíjet v závislosti na historickém kontextu 

(a to jak světovém, tak domácím) nebo na dalších pracích Moudré“ (tamtéž). Již tato formulace 

se jeví jako poněkud problematická. Vyvstává zde otázka, zda beletristické texty mají sloužit 

k interpretaci či připomenutí myšlenek Moudré, anebo jestli naopak ony myšlenky mají spíše 

pomoci podrobněji analyzovat její prózy. Vzhledem ke skutečnosti, že Pavla Moudrá byla velmi 

činnou aktivistkou, která své myšlenky jasně formulovala v mnohých přednáškách a článcích, 

a také vzhledem ke struktuře bakalářské práce předpokládám, že její autorka zvolila spíše druhý 

přístup. 

 

Po úvodní části, v níž stručně shrnuje současný stav bádání, a následující životopisné kapitole 

totiž Bečanová obrací svoji pozornost přímo k trilogii Z dívčích let do plného života, respektive 

k jejím dvěma prvním dílům: poslední část trilogie pouze stručně zmiňuje, což sice poměrně 

přesvědčivě vysvětluje, avšak vyvstává zde otázka, proč se v titulu práce mluví o trilogii, když 

„poslední díl je tedy uveden především pro úplnost“ (s. 19). Autorka práce shrnuje děj 

příslušných próz Pavly Moudré a na několika místech podává krátkou interpretaci jednotlivých 

události, aspektů či motivů. Občas je nedůsledná v jejich interpretaci (např. na s. 14-15 čteme: 

„Důležitou roli v životě dívky hraje náboženství, ke kterému se její vztah mění poměrně 

dramaticky. (…) Celkový vztah k náboženství je ale neochvějný, dívka k jeho studiu přistupuje 

pečlivě a důsledně.“). Autorka též nevyužívá celý interpretační potenciál, který přitom sama 

několikrát objevuje, což je nicméně dáno i typem a povahou předkládané práce a poskytuje 

materiál k případnému dalšímu zkoumání. Je škoda, že autorka nenuancuje více pojem 

náboženství (neproblematizuje dostatečně vztah mezi vírou, náboženstvím a různými církvemi) 

či nezkoumá detailněji vztah mezi aktivistickou činností Pavly Moudré v oblasti pacifismu, 

ochrany zvířat, vegetariánství či ženského hnutí a motivy, které nacházíme v její beletrii. Nikola 

Bečanová sice kupříkladu uvádí, že nechuť k fyzickým trestům vyplývá u vypravěčky 

z „pacifistického myšlení [autorky], jehož stanoviska se logicky uplatňují i zde“ (s. 16), na to 

lze ale namítnout, že podobnou souvislost nepozorujeme např. ohledně konzumace živočišných 

výrobků. Nabízí se tak otázka perspektivy vyprávění. Autorka předkládané práce ovšem pouze 

konstatuje, že „se neocitáme bezprostředně ve světě devítileté Pavly, ale že je nám dána 

možnost nahlédnout do jejího života dospělou optikou“ (s. 12). Způsob konstrukce vypravěčské 

instance je však u Moudré poněkud komplikovanější, což by bylo záhodno více rozvinout. 

 

V dalších kapitolách se autorka zabývá vývojem pedagogiky v českých zemích a po stručném 

nastínění kontextu přechází k pedagogickým myšlenkám Pavly Moudré, které občas dokresluje 

citacemi příslušných pasáží z její beletrie. Nejpodrobněji se zaobírá podobnostmi a rozdíly 

mezi stanovisky Pavly Moudré a ve své době velmi známé a diskutované švédské filozofky 

a pedagožky Ellen Key. Je škoda, že nevěnuje stejnou pozornost dalším reformátorům 



pedagogiky, které Moudrá více či méně soustavně sledovala (zejména Rudolfu Steinerovi, 

jehož vliv na Moudrou je nepřehlédnutelný, ale také Vladimiru Michajloviči Bechtěrevovi 

a dalším osobnostem), a tím pádem neukotvuje názory zkoumané aktivistky pevněji v dobovém 

kontextu. Dalším aspektem, který by stálo za to rozvinout, je genderový aspekt výchovy u Pavly 

Moudré, jež věnovala mnoho pozornosti výchově dívek, což otevírá problematiku vztahu mezi 

genderově specifickým způsobem výchovy a univerzálními lidskými ideály, které hlásala. 

 

Práci lze vytknout i občasné ukvapené, nepodložené závěry anebo nevysvětlené konstatace 

(např. na s. 15 píše autorka o „výborné práci [Pavly Moudré] v oblasti literární kritiky“, přičemž 

takové hodnocení je poměrně sporné a vyžaduje vysvětlení, v čem spočíval výjimečný výkon 

Moudré v tomto směru). Slabinou je také nepřesné (anebo několikrát zcela chybějící) uvedení 

zdrojů, z nichž autorka čerpá. Kupříkladu celá biografická kapitola Život Pavly Moudré není 

vůbec opoznámkovaná. V prvním odstavci Nikola Bečanová sice naznačuje, že vycházela 

z diplomové práce Lucie Jelínkové a z autobiografických próz Moudré, avšak u jednotlivých 

informací chybí odkaz na konkrétní místo, odkud pocházejí. Podobně je tomu u poznámek pod 

čárou na stranách 21 a 23, kde autorka stručně informuje o různých, často pozapomenutých 

postavách české a zahraniční pedagogiky, přičemž ani jednou neuvádí zdroj, z něhož čerpá. 

 

Většina z mnou uvedených výtek ovšem vyplývá z povahy bakalářské práce, jejímž cílem je 

především doložit schopnost orientace v dané problematice a shrnout jednotlivé poznatky. 

I z tohoto důvodu práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

 

V Praze 22. srpna 2018       Mgr. Olga Słowik 


