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Autorka předkládá práci s tématem dnes už klasickým a mezioborovým, monografické 

zpracování ženské osobnosti, která se ve druhé polovině 19. století zabývala vedle dalších 
společenských aktivit také etnografií.  

Marie Červinková-Riegrová prožila krátký, ale bohatě naplněný život, který je možno 
zachycovat z více stránek. Předkládaná práce se soustřeďuje na zájem o etnografické reálie a 
jejich ohlas v literárním díle a publicistice.  

Aby mohla autorka zvolené téma dobře uchopit, rámuje je skutečně velmi dobře 
zpracovaným životopisem, ve kterém je reflektována dobová politická a kulturní situace 
v Českých zemích i v monarchii. Je třeba konstatovat, že tato obsáhlá část práce má  vysokou 
odbornou úroveň a je založena na reprezentativním výběru literatury a publikovaných i zatím 
nepublikovaných archivních pramenech. Takový přístup je vzhledem k profesi a zaměření 
autorky (odborná pracovnice Národního archivu) očekávatelný. Je rovněž samozřejmé, že v 
práci jsou využívány dosavadní výstupy projektu, zaměřeného na ediční zpracování 
pozůstalosti Marie Červinkové-Riegrové.    

Druhá část práce je zaměřena na analýzu etnografik, objevujících se  v Zápiscích. Tady 
měla autorka těžší úlohu, protože dosavadní zájem, týkající se její protagonistky, byl 
směřován k jiným tématům. Právě proto je však tato práce přínosná a svým způsobem 
originální.  

Ukázalo se, že etnografických témat není v rozsáhlém textu Zápisků příliš mnoho, 
přesto jsou zajímavá, protože vypovídají jak o zkoumané osobnosti a jejím poměru k lidové 
kultuře, tak o významech a funkcích, které jim připisovala.  Nutně amatérský přístup k reáliím 
lidové duchovní a materiální kultury byl dobový, ale u tak zaměstnané ženy, jakou Marie 
Červinková-Riegrová byla, by ani jiný být nemohl.  

Autorka před vlastní analýzu etnografik předřazuje ještě poměrně rozsáhlou pasáž 
nazvanou Vlastenectví. Je to jakýsi prolog ve kterém se snaží postihnout atmosféru a naladění  
v rodině F.L. Riegra, tedy mezi nejbližšími významného (staro)českého politika. Čtenář si 
musí zvyknout na způsob interpretace pramene, odvozený ze specifického stylu Zápisků, 
které jsou jistým zrcadlením Riegrových názorů, postojů, úspěchů i nezdarů. Je to vlastenectví 
viděné z nitra neobyčejné rodiny, jejíž otec je sám vysokým hráčem na politickém a kulturním 
jevišti. Je to zvláštní subjektivní optika, přes kterou jsou přibližovány významné kulturní a 
politické události, které utvářely společenský život Českých zemí. Autorka ne vždycky odolá 
Riegrovu charismatu, byť na ni působí přes text napsaný jeho dcerou. 

Nebezpečí ztotožnění se s názory a postoji osobnosti, kterou začínající autor 
zpracovává, existuje vždy a občas se objevuje i v analýze přístupu Marie Červinkové-
Riegrové k etnografickým reáliím. Úcta k člověku je silnější než odvaha ptát se a pochybovat. 
Je  nesporné, že autorka velmi správně postřehla dominantní zájem Marie Červinkové-
Riegrové o lidový oděv. Nebylo to jen dobovou módou, byl to artefakt, který konvenoval 
s jejím výtvarným a pozorovacím talentem, smyslem pro detail a funkci. Naproti tomu 
potlačena je stránka inspirací lidovou kulturou v literárním díle ( např.libreto Jakobína). Více 
pozornosti by si zasloužila otázka přebírání stereotypních názorů na (naivní, veselý atd.) lid, 
což souvisí s obecnějším vztahem Marie Červinkové-Riegrové  k lidové kultuře. Tady se 
nabízela otázka, zda významná teoretická i praktická charitativní činnost poněkud 
nedeformovala její postoj k „lidu“, který v době autorčina života už nebyl jediným nositelem 
národní kultury.  



Přes tyto výhrady, které mohou být subjektivní,  se domnívám, že práce vysoce naplňuje 
kritéria na diplomovou práci kladená a ráda ji doporučuji k obhajobě s předběžným návrhem 
na hodnocení výborně až velmi dobře. 
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