
Sledování čítankového obrazu literárních klasiků je polem dosud velmi málo probádaným, přestože je 
důležitou součástí recepce jejich díla, zejména pak jeho institucionálně řízené části, jež se ovšem 
v případě klasiků často stává určující. Z vnitřně různorodého celku klasikova díla postupnou selekcí,  
motivovanou rozmanitými důvody (literárními, zejména však mimoliterárními), vzniká soubor 
reprezentativních textů, jež se stávají náplní školní výuky, a vytvářejí tak v populaci oficiální povědomí 
o daném autorovi. 

Miroslava Franzeová ve své práci sleduje tuto problematiku na příkladu Jana Nerudy. Jako materiál si 
zvolila čítanky pro základní a střední školy od roku 1948 do současnosti (sledovat celou historii 
čítankové prezentace Nerudova díla by bylo v rámci bakalářské práce jen těžko proveditelné) a 
sledovala, jaké autorovy texty jsou v nich prezentovány a které z nich se tam objevují nejčastěji.  
Čítanky přitom rozdělila do čtyř podmnožin (předlistopadové/polistopadové, základoškolské/ 
středoškolské) a ty pak z hlediska prezentace Nerudova díla navzájem porovnávala. Důležitou součástí 
práce je tabulka s přesnými údaji o výskytu jednotlivých textů v různých typech čítanek.

Základní přínos práce spatřuji v pečlivém shromáždění neobyčejně zajímavého materiálu, který 
poskytuje množství interpretačních podnětů. Ukazuje se např., že čítankový Neruda je především 
básníkem, navzdory tomu, že současní vykladači oceňují zejména hodnoty autorovy prózy, v níž 
nalézají řadu rysů blízkých moderní literatuře. V čítankovém kánonu však stále ještě jako by 
přetrvávalo (dnes již de facto konzervativní) šaldovské podceňování Nerudovy fejetonistiky a dobově 
podmíněný obdiv k jeho poezii. Z údajů shromážděných Franzeovou dále plyne překvapivé zjištění, že 
prezentace Nerudova díla v předlistopadových a polistopadových čítankách se nijak výrazně neliší, s 
jedinou výjimkou, jíž je proslulý fejeton o 1. máji 1890, v předlistopadových čítankách výrazně 
preferovaný, v polistopadových se prakticky nevyskytující; jinak však v čítankách zůstaly jak básně 
vypjatě sociální (Před fortnou milosrdných), tak vlastenecky apelativní, aniž jejich autoři projevili 
výraznější úsilí o nalezení textů méně petrifikovaných. 

Sama autorka se interpretaci shromážděných dat příliš nevěnuje, což považuji za jistý nedostatek 
práce. Jsem si však vědoma toho, že tato interpretace vyžaduje jednak důkladnou znalost celého, 
mimořádně obsáhlého a vnitřně heterogenního Nerudova díla, ale hlavně schopnost oprostit se od 
tradovaných soudů, jichž se v případě tohoto autora nashromáždilo neobyčejné množství. Domnívám 
se proto, že tento úkol svou náročností přesahuje kompetence posluchače bakalářského stupně 
studia; pakliže by se autorka rozhodla v započatém tématu pokračovat, mohla by se ho úspěšně 
zhostit v práci magisterské.  

Práci považuji za zdařilou a plně ji doporučuji k obhajobě.    


