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Markéta Hozová se tématem své bakalářské práce připojuje ke dnes poměrně početné 
skupině studentských prací, které se zabývají monografickým zpracováním etnologicky 
zajímavých osobností. Marie Kovářová si takovou pozornost nepochybně zaslouží.  

Autorka propojila v předkládaném textu  zájem o historickou etnologii se zájmem o 
region, z kterého pochází, což se jeví jako výborná kombinace. Každá monografie osobnosti 
je, ať už si to autor předem uvědomuje, či nikoli, prací interdisciplinární a patří k obtížněji 
zpracovatelným úkolům.  

Pramennou základnou je Markétě Hozové v prvé řadě archivní pozůstalost Marie 
Kovářové, uložená v SokA  v Benešově a pochopitelně i její publikované texty, roztroušené 
v nejrůznějších periodikách. Další cenné informace byly získány kvalitativním terénním 
výzkumem, provedeným mezi pamětníky a přáteli Marie Kovářové, a konečně čtvrtým  
zdrojem je muzejní písemná dokumentace a samotné sbírkové fondy, na jejichž kompletaci se 
Marie Kovářová významně podílela. Bibliografie, o kterou se autorka opírá,  je širší a 
obecnější.  

Práce má klasickou strukturu, vychází z představení a kritiky pramenů a literatury. 
Zejména archivní fond je podroben až detailní analýze. Na takto připraveném podkladě může 
pak autorka přiblížit studovanou osobnost od jejího raného dětství, aniž by podléhala 
sentimentálnosti nebo nekritickému obdivu. Marie Kovářová tu vystupuje v dobovém 
kulturním a politickém rámci středočeského maloměsta před a po druhé světové válce jako 
svým způsobem výjimečná v mnohém nekonvenční žena, jejíž amatérský zájem o etnografii 
(spíše etnografika) přerostl z koníčka v relativně dosti odbornou a významnou terénní, 
muzejní a publikační práci, která měla své pozitivní ohlasy i mezi odbornými etnology. 
Autorka svou protagonistku neglorifikuje, ale ani k ní nepřikládá striktně odborný metr. Staví 
se k jejím aktivitám s pochopením a věcně a podobný nadhled je vidět i v pasážích, které se 
týkají soukromého života.  

Autorka, možná aniž by to bylo předem jejím záměrem, napsala současně 
s etnologickou monografií i genderovou studii o zajímavé emancipované ženě, patřící  ke 
generaci, která zažila dvě světové války a několik politických režimů.  

Domnívám se, že Markéta Hozová svou monografií splnila požadavky na bakalářskou 
práci kladené a ráda ji doporučuji k obhajobě s předběžným hodnocením výborně 
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