
Posudek bakalářské práce Nikoly Bečanové Didaktické a pedagogické myšlenky 

Pavly Moudré na pozadí trilogie Z dívčích let do plného života 

 

Diplomová práce Nikoly Bečanové se věnuje vzpomínkovým knihám Pavly Moudré 

v pedagogické a literárněhistorické perspektivě. Pavla Moudá se v poslední době 

překvapivě stala poměrně častým tématem bakalářských a diplomových prací. Je zjevné 

že tato neobvyklá osobnost dnes zajímá svými pacifistickými, vegetariánskými 

myšlenkami a alternativním způsobem života, neobvyklými pedagogickými postupy i 

svoji orientací na východní filozofie. Nikola Bečanová si velmi dobře uvědomila, že paměti, 

o kterých chce psát, jsou velmi specifické. Tyto paměti jsou totiž vlastně psány více či 

méně jako pedagogický spis. Velká část je proto věnována podrobné analýze textů pamětí 

z obou úhlů pohledu. Nikola Bečanová sleduje, jak se Moudrá stylizuje a dociluje 

„autentičnosti“ svých pamětí, jakými vyprávěcími postupy. Co tato autentičnost vlastně 

znamená? Jak zřetelně vyplývá z bakalářské práce, jde hlavně o výraz postoje ke světu, 

pro který je charakteristický výchovný aspekt.  

Porozumění memoárům se odráží také v tom, jak se studentka pokouší vysvětlit tyto 

výchovné aspekty. Konfrontuje je s dobovými teoriemi, s dobovou pedagogikou, která 

měla na Pavlu Moudrou vliv, nebo byla ve své době populární a Moudrá s ní byla blízce 

obeznámena. Autorka proto srovnává pedagogické názory Pavly Moudré s představami 

Ellen Key a Marie Montessori, také se steineriánskou pedagogikou, která se v té době 

začala rodit. Důležité podle mého názoru  jsou v práci komentáře k otázkám 

náboženským, které jsou velmi neortodoxně v díle Pavly Moudré pojaty. V tomto aspektu 

by bylo pozoruhodné prohloubit práci o problematiku dobové teosofie. Moudrá se snažila 

založit jiný úhel pohledu na rodinu a svět, který by již nebyl  tolik antropocentrický a který 

by více rezonovala s její holistickou představou jednoty světa člověka a přírody.  

Z předkládané bakalářské práce je vidět, že Nikola Bečanová porozuměla 

komplikovanému vývoji modernistických konceptů, z nichž mnohé rezonují v pedagogice 

dodnes.  

Práce je psána kultivovaně a bez větších potíží. Byla napsána samostatně a nezávisle. Bylo 

velmi sympatické sledovat zájem studentky o problematiku reformních pedagogik, její 

osobní vývoj vývoj.  

Ráda práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku mezi velmi dobře a výborně podle 

obhajoby.  

 

Libuše Heczková 

V Praze 27. 8. 2018 

 

 



  

  


