
 

NÁZEV: 

Český učitel 2. poloviny 19. století jako regulátor a tvůrce literatury pro děti a mládež 

AUTOR: 

PhDr. Věra Brožová 

KATEDRA (ÚSTAV): 

Katedra primární pedagogiky 

ŠKOLITEL: 

doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. 

 

 

 

ABSTRAKT: 

Práce se pokouší vymezit základní společné rysy intencionální výchovně vzdělávací 

tvorby pro děti a mládež v 2. polovině tzv. „dlouhého 19. století“, kdy texty s různě 

exponovanou edukační i uměleckou intencí tvoří hlavně učitelé a vychovatelé, 

a zkoumá vliv dobových mimoestetických faktorů na svébytnou podobu této literární 

produkce. V centru pozornosti stojí učitel obecného školství, jenž se pokouší působit na 

modelového čtenáře jako agens tohoto procesu a současně je objektem cíleného 

společenského působení v širším smyslu slova, souvisejícím s výkonem jeho profese. 

Pomocí historické analýzy a komparace uzlových bodů vývoje a proměn několika 

oblastí, jež měly na specifickou modelovost tohoto typu učitelské tvorby zásadní vliv 

(dobová legislativa související s obecným školstvím, herbartistické výchovné vyučování 

a učební osnovy, dobové estetické koncepty, profesní učitelské sdružování, komerční 

nakladatelské aktivity) a podrobnou kritickou analýzou učitelské výchovné produkce 

všech tří literárních druhů byly vymezeny exponované tematické okruhy pro tuto oblast 

a jejich typické tvárné uchopení (zde s využitím podnětů literární topiky). Nové přístupy 

k cenzuře v širokém slova smyslu (tj. cenzura jako fungování regulačních 



a autoregulačních mechanismů v literárním životě), tzv. „nová cenzura“ – v současnosti 

mj. reflektovaná v dosud neukončeném projektu ÚČL AV ČR „Literární cenzura 

v obrysech“ (srov. Pavlíček T., Píša P., Wögerbauer M. /eds./: Nebezpečná literatura? 

Antologie z myšlení o literární cenzuře. Brno: Host 2012), poskytly cenný práci 

metodologický impuls a pomohly lépe objasnit fenomén regulace literární komunikace. 

Syntetický pohled na všechny zkoumané jevy pak umožnil uvažovat o obecných rysech 

naplňování kulturních modelů souvisejících s emancipací různých společenských entit 

(v tomto případě mezi naplňováním procesu národní emancipace v 1. polovině 

19. století a pokusy o profesní emancipaci českého učitelstva v jeho poslední třetině). 
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