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Dobroslava Svěcená vystudovala v bakalářském stupni český jazyk a literaturu, což v předložené 

diplomové práci zanechalo hluboký otisk nejen volbou tématu, ale zejména způsobem jeho uchopení. 

Z textu je zřejmé, že autorka se cítí doma v hájemství 19. století s vydatným zázemím v historické a 

literárněhistorické literatuře s Vladimírem Macurou a Jiřím Rakem v čele. Také dobře polovinu práce 

prostor dlouhého století téměř neopouští, někdy ku prospěchu věci, jindy méně. Ukotvení má tedy její 

práce v obrazu 19. století vytvořeném do značné míry revizionistickou historiografií, která v českých 

zemích na tomto poli sílila zvláště od osmdesátých let 20. století a která si kladla mimo jiné za cíl 

setřást z beder humanitních oborů nejedlovskou tradici obrozenského konstruktu vtaženého zmíněným 

„politikem a vědcem v osamění“ hluboko do 20. století, do padesátých šedesátých let a 

v podprahových vrstvách společenského vědomí ještě dál. Centrální pozice tak nabývá fenomén 

tradice, třebaže se jej autorka ve filozofické rovině nepromýšlet nepokouší (viz kupř. Role vědomí v 

dějinách Jaroslavy Peškové). S tradicemi pak neodmyslitelně souvisejí jejich funkce v rozličných 

historických rámcích, které generují postoj národní komunity k vlastním tradicím. Jsou tedy – 

bipolárně vyhroceno – periody, kdy tradice vnímají kulturní kruhy jako ostudné a vyžilé harampádí, 

případně okovy, a jsou dějinné okamžiky, kdy se do nich společnost naopak utíká, kdy v nich jeden 

každý hledá svou identitu a těží z nich integritu své osobnosti. Čas Protektorátu Čechy a Morava je 

zcela jednoznačně případ druhý a dokladů zcela autentického vzývání národních kulturních tradic je 

zejména z prvních let protektorátu bezpočet. 

 Předložená diplomová práce má tedy silné téma, neboť se v něm sbíhá hned několik nervů 

konstituujích národní život – národ (a národní stát) v ohrožení, vědomí historických kořenů národní 

komunity a obraz venkova jako fikční esence autentického češství. Pojednání takového tématu 

vyžaduje kritický odstup, který nebudiž zaměňován za chápavé dojetí. Autorce se to s podporou textů 

páně Raka vcelku daří a jeden z významných kulturních proudů protektorátní kinematografie tak před 

námi defiluje vnímán v širokém kulturněhistorickém kontextu, což ostatně odpovídá i dobové recepci 

pojednávaných filmů. V práci jsou z přirozených důvodů favorizovány filmy Babička, Muzikantská 

Liduška, Pohádka máje, Jan Cimbura a Mlhy na blatech, volně (a konzistentně) je k nim vztažen i 

film Barbora Hlavsová. Na žádné komplexní analýzy filmů zde ovšem nedochází, autorka si z nich 

vybírá to, co v nich akcentuje téma venkova, případně osobnost literáta, nejvýrazněji pak u Boženy 

Němcové, jejíž kult posílený oslavami 120. výročí narození zanechal stopu i v dobové poezii. 

 Předložená diplomová práce obecně není analytická, a co v ní případně analytické je, je 

převzato z odborné literatury. Jde o takový školsky úhledný, spořádaný útvar, stylisticky hladký, což 

je všechno v pořádku. Zneklidňující na tom je, že si autorka nad daným tématem neklade žádné 

otázky, že pokorně přejímá soudy jiných, aniž je prověřuje, problematizuje či nově promýšlí. Vše, co 



líčí, je takové nepřekvapivé, předvídatelné. Absence jakékoliv analytické energie a třeba i nějakého 

buřičství upouští textu mízu, které se říkává životodárná. 

 Nicméně není sporu o tom, že Dobroslava Svěcená předloženým textem požadavky kladené na 

diplomovou práci rozhodně naplnila. Vůbec ne na posledním místě mám potřebu zdůraznit, že autorka 

bude po obhájení své práce na naší katedře vůbec první absolventka navazujícího magisterského 

studia, která své studium přes všechny nesnáze zatím jako jediná dokázala dotáhnout do konce, což 

nepochybně svědčí o její houževnatosti a cílevědomosti. Navrhuji diplomovou práci Dobroslavy 

Svěcené k přijetí a doporučuji ocenit její text známkou velmi dobře. 
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