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stran nenorm. + bibliografie a přílohy   

Autorka posudku: doc. Mgr. Daniela Tinková, PhD. 

 

A) Posouzení obsahu 

 

Definice cílů práce, stanovení výzkumných otázek výborně 

Metodologie práce výborně 

Koncepce a struktura práce výborně 

Práce s prameny výborně 

Schopnost analýzy, interpretace a kritického myšlení výborně 

Invenčnost a původnost výborně 

 

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem: 

Klikněte sem a zadejte text. 

 

B) Posouzení formálních náležitostí 

 

Seznam pramenů a literatury, práce s literaturou výborně 

Poznámkový aparát výborně 

Formální struktura práce výborně 

Stylistická a jazyková úroveň výborně 

Přílohy (pokud jsou) výborně 

 

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem: 



                             

 

 

 

 

 
 
Klikněte sem a zadejte text. 

 

C) Celkové zhodnocení 

 

1) Celkové shrnutí (povinné, alespoň 500 znaků) 

Předložená bakalářská práce Anny Pichnerové představuje v podstatě vůbec první souhrnný 

pokus o biografii pátera Franze Schneidera, žáka B. Bolzana a blízkého přítele M. Fesla. Jde 

tedy v podstatě i o sondu do bolzanovského myšlení (první) poloviny 19. století, a to ve 

specifické podobě – „Čechoněmec“ Schneider zde hrál roli „středu“ mezi národovci českými 

a německými a k českoněmeckým třenicím, které tehdy ovládaly kulturu zejména pražského 

intelektuálního prostředí, zaujímal vyloženě negativní postoj. Mimoto práce přesvědčivě 

ukazuje šíři sociálních sítí a intelektuálního vlivu, který tato bezpochyby charismatická 

osobnost ve veřejném životě 19. století zaujímala.  

Práci rámuje analýza Schneiderova „druhého života“: otevírá ji literární portrét vykreslený v 

Arbesově díle, uzavírá „Nachleben“ ve slovníkové a historiografické literatuře. Zde se autorka 

pozoruhodně zamýšlí nad procesem „zapomínání“ osobnosti, která byla ve své době a u 

pamětníků považována za „významnou“, ale během jednoho století se z obecného povědomí 

v podstatě vytratila. V tom, co z pátera Schneidera zůstalo, zdůrazňuje autorka jednak roli 

Arbesovu (Schneider jako literární postava), jednak roli sociálních vazeb s významnými 

osobnostmi, které zanechaly v historické produkci i paměti výraznější stopu – Bolzano, 

Palacký, Rieger, Thun. Tyto „sítě“ pak zachytily alespoň dílčí aspekty Schneiderova života, 

zatímco jiné (Schneider jako svého druhu zakladatel žánru bajky u nás) zapadly. 

Autorka také ukazuje, jakou roli sehrál v rodinách F. Palackého (Terezie Měchurová), F. 

Riegera i v rodině Thunů, kde sloužil jako katecheta, a jak evidentně přispíval i šíření a 

udržování bolzanovského myšlení u pražské intelektuální elity. Bolzanův odkaz však pěstoval 

i jako pořadatel jeho pozůstalosti a autor předmluv k jeho dílům vydávaným posmrtně.  

Z výpovědí a vzpomínek žáků se autorka také snažila vytvořit obraz Schneidera jako učitele, 

především na Polytechnice a s ní spjaté první pražské reálce v Mikulandské ulici. 

Práce je napsána čtivě, přehledně, vyspělým stylem, gramatické ani pravopisné chyby v ní 

nenajdeme. Drobnosti (sjednocení psaní Schneiderovi/Schneidrovi apod., doplnění stránek u 



                             

 

 

 

 

 
 
odkazů zejména na díla slovníková či obecnější (Sakův Jungmann,…) jsou čistě formální 

záležitostí. 

 

   

 

2) Případně navrhovaná témata či otázky k obhajobě 

„Bolzanovství“ jako obecnější filozoficko-etický směr zachovávající dědictví osvícenství a 

charakteristický pro životní postoje mnohých (českých i německých) vzdělanců? 

„Českoněmectví“ jako problematický kulturní a politický postoj, který odsuzuje 

k nezařaditelnosti a nezájmu? Otázka procesu „zapomínání“ na P. Schneidera? Obraz 

Schneidera u Arbesa jako „atheisty“? Význam P. Schneidera ve veřejném životě v Praze 

(Palacký, Rieger, rodina Thunů), jeho význam pro udržování bolzanovského myšlení?  

 

3) Závěrečné doporučení 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou výborně 

 

 

V Mnichovicích, dne 30. května 2020 

 

Podpis Daniela Tinková 

 

 


