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Předložená práce sleduje momenty a motivy dítěte a dětství v textech Boženy Němcové (v 

Babičce, v publicistických prózách a obrazech i v korespondenci), resp. usiluje o "určení 

významotvorné funkce tohoto tématu ve vybraných momentech, jež vedou k interpretaci 

harmonického dětství jakožto nenavratitelného ráje, evokovaného vzpomínkou dospělého". 

Směřuje k hledání "momentů a postupů, které v Babičce evokují kouzlo lidské 

sounáležitosti", tedy k charakteristice perspektivy dětského vidění, oživující a otevírající 

čtenářům prostor imaginace. 

Autorka zřetelně formuluje cíl práce a shrnuje podstatné dosavadní výsledky oboru 

se zaměřením na zvolený aspekt bádání o díle a životě Boženy Němcové, zohledňuje 

dobový kontext, "potřeby národní literatury v padesátých letech devatenáctého století" 

(akcentuje především vývody Felixe Vodičky). Postupuje ve dvou rovinách - evidenční a 

interpretační. Na jedné straně rekapituluje projevy dětského folkloru, jeho typologii i 

možnosti jeho zachycování, na druhé straně sleduje, jak s těmito fenomény pracuje 

Němcová věcně a dokumentačně, zvláště pak stylizačně a vypravěčsky, jakou funkci mohou 

tyto fenomény lidového světa hrát v jejím vyprávění. 

Ocenit lze snahu Kláry Machkové porozumět dobovým významům faktů a motivů 

spojených s dětským světem. Opírá se přitom o etnografické, folkloristické práce starší 

(František Bartoš) i novější, přičemž opakovaně konfrontuje "autentické" zápisy jednak 

s pozorováními v národopisných textech Boženy Němcové, jednak dále s její beletrií 

(především v Babičce), v níž je "realistický" materiál autorsky, subjektivně zhodnocen ve své 

evokativní, romantické působivosti. Shledává tak několikerý posun "beletrizační", s využitím 

osobitých stylistických prostředků. 

V důrazu na "evokativnost" a působivost, v hledání jejich významových předpokladů, 

je znovu pokládána otázka po principech jedinečného vypravěčství v textech Boženy 

Němcové. V této souvislosti by bylo možné dále uvažovat (rozlišovat) nad povahou 

idyličnosti (idealizace, důvěrnosti) u Němcové (v Babičce)- v napětí mezi intencí utvářet jiný 

svět "touhy a možnosti" a idylou evokovanou až ve světě čtenářově, únikem a 

sentimentálností, nebo v napětí mezi popisností a živou zkušeností nutkavé potřeby 



vyvolávat nové a nové vypravěčské situace.- Není ovšem jasné, proč je třeba živost Babičky 

dokreslit i vyjádřením Zdeňka Mahlera z televizního dokumentu (nebo rozvahami Miroslava 

Horníčka), vhodnější by jistě byla reflexe dalších (z četných) odborných textů k této 

problematice. 

Předložená práce je přehledně a logicky kompozičně rozvržena. Po formální stránce 

je zpracována pečlivě, vytknout lze stylistické neobratnosti (např.: "V Babičce se pozornost 

soustředí na postavy hry, kterými dětmi jsou ztvárněny, a jak jsou malí herci oblečeni." s. 

~7), i opakování (vedoucí místy k banalizaci). 

Závěrem konstatuji, že Klára Machková se ve své bakalářské práci vyrovnala se zvoleným 

tématem velmi zdařile, prokázala orientaci v dobové literární a kulturní situaci a schopnost 

samostatně a podnětně rozvinout danou problematiku. 
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