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Proces racionalizace lidového prostředí. 
Osvěta v knížkách lidového čtení na počátku 

19. století 
FFUK Praha, 47 stran s přílohami. 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
 

 Předložená bakalářská práce přináší zajímavou analýzu česky psaných a osvětově 
zaměřených knížek lidového čtení z osvícensko-obrozeneckého období. 
Autorku zajímají především argumentační (zčásti i přesvědčovací) strategie, které lidovému 
čtenáři předkládají „dobré“, „správné“, „moudré“ příklady. Jedním z hlavních cílů práce je 
pochopit, jaká rozhodnutí, jaké činy nebo jaký typ hrdinů toto kritérium splňují a jakým 
způsobem se toto „správné“ předkládá lidovému čtenáři. Tuto otázku studuje autorka na 
vybraných tématech: souboj staré a nové racionality („Boj řádů“, kapitola 3), vnímání času – 
zejména v ohledu k práci, resp. k času volnému („Čas práce, čas k práci“ – kapitola 4), 
problém svobody („Příkaz svobody“ – kapitola 5) a otázka zprostředkovatelů (staro)nových 
pozitivních hodnot („Prostředníci“ – kapitola 6)). Materiálovou základnu tvoří několik 
publikací vybraných osvětových spisovatelů z počátku 19. století: jde především o překlady 
starších německých předloh. Metodologické a konceptuální inspirace čerpá autorka jmenovitě 
především z teorií modernity Anthony Giddense a ze sociálních teorií Benedicta Andersona, 
na její práci jsou však zjevné i další vlivy (Fr. Kutnar, literárněvědné teorie aj.) 
 Autorka záměrně zvolila omezený počet „témat“ zastupujících různé žánry i různé 
cílové skupiny čtenářů. Společným rysem studovaných textů je forma textu, totiž krátká 
„ilustrativní povídka“ s typizovanými, schematickými hrdiny (a v podstatě i s omezenou 
typologií situací) určená především čtenáři ze selského prostředí. Na jejím příkladě se B. 
Matiášová snaží sledovat především původní autorský záměr. Kromě úvodu a prezentace 
použitých textů a jejich autorů (kapitoly 1 a 2) tvoří těžiště studie kapitoly 4, 5 a 6, zaměřené 
na témata svobody, času (zejména tzv. času volného) a konfrontace „starého“ a „nového“ 
řádu.  
 Jde o zajímavé a originální zpracování tohoto specifického literárního žánru, který se 
dnešnímu čtenáři může jevit jako naivní a naprosto banální. Autorka ukazuje, jaké otázky 
může literárnímu textu klást (kulturní a sociální) historik, aniž by sklouzl k pouhé konfrontaci 
„reality“ a „fikce“ a aniž by se jeho rozbor stal klasicky literárně- nebo jazykovědným. 
Analýza kategorií dobového myšlení a hodnotového systému, stejně jako rozbory 
přesvědčovacích strategií narátora a způsoby formulace jeho hodnotových soudů, jež mají být 
předány prostému poddanému, je v každém případě nápaditá. 
 Je nicméně škoda, že práce není o něco obšírnější (vlastní text čítá pouze 31 stran) a 
nezapracovala více autorů/děl nebo aspoň studovaných témat, jež autorka naznačuje v závěru. 
I když autorka volila počet a charakter textů i příkladů uváženě, její záměr mohl být 
názornější a přesvědčivější. Studovaná témata tak někdy zůstávají spíše zajímavě „naznačená“ 
než reálně zpracovaná. 

Další připomínky se spíš týkají dalších možností studia. Autorka – ač oprávněně lituje, že 
neexistuje návaznost na práce F. Kutnara - nemohla seznámit s pracemi zahraničními, jež jsou 
věnovány zacházení s lidovým prostředím a lidové osvětě (např. práce Holgera Böninga, ale i 
dalších), neboť v evropském kontextu jde jinak o téma historiograficky velice „živé“. 



Vzhledem k autorčině zvolenému způsobu práce, který je velkou měrou orientován na 
jazyk a jazykové strategie, by možná bylo vhodné seznámit se také s dalšími metodami 
rozboru textů, jež jsou již poměrně běžně užívány historiky (např. kritickou analýzou 
diskursu, kde by určitě našla další podnětné instrumentárium, pojmové i konceptuální); 
určitou inspirací by jí možná mohla být i Sociální konstrukce reality od P. L. Bergera a T. 
Luckmanna (či jejich další práce)  

Určitě by byla také zajímavá konfrontace s německým originálem (bylo-li něco změněno 
pro čtenáře českého a za jakým účelem), ale to je samozřejmě téma na jinou práci.  

Po stránce jazykové je práce výborná, je psaná poměrně čtivým a svižným způsobem, 
formálních nedostatků je v ní minimum. 

 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
Shrnutí:  
Studie B. Matiášové v každém případě odpovídá nárokům kladeným na bakalářskou práci. 

Autorka prokázala, že je schopna samostatně zformulovat zajímavé otázky i adekvátní závěry, 
najít relevantní prameny i literaturu a kriticky je zpracovat. 
 Práci doporučuji k obhajobě a v závislosti na jejím výsledku doporučuji hodnocení 
výborně.  
 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
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