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BP zkoumá prezentaci textů národního klasika Nerudy v čítankách z let 1948-2013. Má tedy relativně úzké,
nicméně zajímavé téma, které umožňuje specifický vhled jak do vývoje literární výchovy tak v širším smyslu
do české poválečné kulturní historie se zlomovým rokem 1989, souvisí s obecnější problematikou literární
recepce, kanonizace, indoktrinace.

Pisatelka k tomuto účelu shromáždila a pečlivě prozkoumala na šedesát základoškolských i středoškolských
čítanek z daného období.  Rozlišila texty s výskytem nejčastějším a sporadickým,  zvláště pak se zaměřila na
koncepční rozdíly čítanek předlistopadových a polistopadových. Mezi významná zjištění obecnější platnosti
patří mj. postřeh, že v čítankách přetrvává důraz na Nerudu básníka, ačkoli by dnes mohl více zaujmout jako
tvůrce moderní české prózy. Důležité je, že práce neulpívá na mechanické registraci materiálu, ale směřuje k
jeho interpretaci v širších kulturněpolitických souvislostech (oporou v tom směru je  i publikace J. Čeňkové
věnovaná dějinám českých čítanek). 

Kognitivní rámec BP nabízí první kapitola nazvaná Dílo Jana Nerudy v kontextu jeho života a dobových
poměrů. Vzhledem k záměru práce bychom ale mohli připojit i méně tradiční a přiléhavější aspekt: Neruda v
učebnicích české literatury. 

Dvě drobnosti na okraj: Pateticky apelativní vlastenecká báseň Jen dál, frekventovaná v předlistopadových
čítankách a podle pisatelky minulým režimem zprofanovaná  (s. 37) možná není tak pasé, jak by se zdálo.
Vzpomínám, jak ji v televizi recitovala V. Chramostová  právě v pohnutých dnech listopadové revoluce. A
druhá poznámka: Do odborného stylu nepatří středoškolské klišé "ráda bych" přiblížila (14), zrekapitulovala
(43). 

Dotaz do diskuse, bude-li  čas:  Jaké Nerudovy texty,  případně dosud nevyužité,  by zařadila do současné
středoškolské čítanky sama autorka předložené BP ?

Předloženou BP M. Franzeové považuji za zdařilý, promyšlený a svědomitý výkon, plně ji doporučuji k
obhajobě. 
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