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Disertační práce Český učitel druhé poloviny 19. století jako regulátor a tvůrce 
literatury pro děti a mládež si klade cíle především z oblasti dějin školství a 
pedagogiky, rozsáhlým způsobem však využívá rovněž podnětů z dalších vědních 
oborů, zejména přirozeně literární vědy. Jde tedy o práci v nejlepším slova smyslu 
mezioborovou. Autorka k ní přistoupila připravena již mnoha publikovanými studiemi i 
vlastním pedagogickým působením, konkrétně přednáškami o dětské literatuře. 

Práce obsahuje (kromě obsahu, závěru a dalších předepsaných částí) pět 
velkých kapitol. V první se autorka zabývá otázkou, jak postavení učitelů obecných, 
resp. měšťanských škol ve škole i ve společnosti vymezily rakouské zákony a další 
podzákonné normy, neboť se dá předpokládat, že to ve svých důsledcích ovlivnilo i 
jejich tvorbu (např. co se týče snahy podporovat establishment nebo naopak působit 
na jeho proměnu). S některými požadavky rakouských úřadů se mohli učitelé 
naprosto jednoznačně ztotožnit, např. aby dále pracovali na svém vzdělání a aby své 
působení neomezovali jen na školu, ale i v celé společnosti působili jako lidé 
vzdělaní, rozvážní, vzdálení jakékoli výstřednosti. To se konec konců příliš 
neodchylovalo ani od ideálního obrazu učitele, jak ho formovalo národní hnutí. 
S jinými požadavky mohli mít jisté obtíže, např. co se týče církve, duchovenstva 
apod., ale ani zde se nedomnívám, že by se museli zas tak přemáhat. Konkordát byl 
samozřejmě nepopulární, ale jeho aplikace netrvala příliš dlouho a učitelé měli v té 
době co činit ještě nikoli s rozhodnými ultramontány, ale spíše s představiteli 
obrozeneckého duchovenstva, zachovávající stále ještě mnoho z josefínských ideálů. 
Osobně se mi tato kapitola zdá příliš podrobná, ale chápu starost autorky, aby jí 
neunikla žádná podstatná skutečnost. 

Podobně zkoumá autorka i další faktory, formující podobu literatury pro děti a 
mládež a její působení – osnovy, čítanky, přístupy ke vzdělávání, založené na 
odkazu Herbartovy filozofie, byť jeho následovníky nemálo zploštělé. Tomu jsou 
věnovány následující dvě kapitoly.  

Ve čtvrté kapitole se autorka věnuje školním žákovským knihovnám, jimž 
správně přičítá roli významného činitele regulujícího dětskou četbu: revize knihoven 
vylučovaly „nesprávnou“ literaturu, seznamy doporučených titulů naopak zvyšovaly 
poptávku a stávaly se důležitou součástí marketingové strategie nakladatelských a 
knihkupeckých firem. Na všech těchto aktivitách se podíleli učitelé, úkolovaní 
okresními školními radami a zaštiťovaní největším učitelským spolkem, Ústředním 
spolkem jednot učitelských (od r. 1901 Zemským ústředním spolkem jednot 
učitelských). V této kapitole použila autorka po mém soudu velmi zdařile podnětů, 
vyplývajících ze zkoumání tzv. nové cenzury. 

V poslední kapitole autorka analyzuje na základě několika sond podobu 
literatury pro děti a mládež a její proměny v druhé polovině 19. století. V těchto 
sondách zkoumá, jak vypadal dlouho vycházející dětský časopis, jak se dětem 
přibližovaly příklady významných mužů, zejména postava Jana Amose Komenského, 
a jak se prezentovaly otázky těla a tělesnosti; konečně se zabývá i recepcí románů 
Edmonda de Amicis a Pavla Mantegazzy. Tento výběr umožnil upozornit mj. i na 
non-fikční literární druhy, které byly v minulosti mnohem více žádány, než si dnes 
dovedeme představit. 

 



Práce Věry Brožové řeší podle mého názoru úkoly, které si vytkla; vedle toho 
však také některé otázky spíše otevírá: předně by mě zajímala konkrétné cesta 
těchto textů k dětskému čtenáři a specifika jejich recepce – předpokládám, že jejich 
(značná?) část nebyla ani čtena, ale předčítána či vyprávěna, což by mohlo skutečně 
ovlivnit podobu recepce. Něco by mohla prozradit i tzv. čtenářská pedagogika, tedy 
návody jak číst a jak ze čtení čerpat poučení. Specifika sledované literatury by 
možná také více vynikla, kdyby se srovnala s dětskou literaturou, která je dnes 
vnímána jako skutečně klasická. Připomínám to proto, že dr. Brožová je autorkou 
ceněné monografie, věnované Karafiátovým Broučkům. Také mi není zcela jasné, do 
jaké míry byla podoba literatury, kterou psali učitelé, ovlivněna omezeními, která jim 
systém vnutil, a do jaké míry odpovídala jejich vnitřnímu založení. To se dá stanovit 
jistě jen velmi těžko, možná by ale přece jenom pomohlo srovnání s dětskou 
literaturou jiných národů. 

Práce dr. Brožové představuje nepochybně průkopnické dílo, které budou 
s prospěchem využívat historici školství a pedagogiky i literární vědci. První v něm 
naleznou pozoruhodné doklady pedagogické práce a přístupu k dětem, druzí si 
budou cenit příspěvků k poznání, jak se tvořily první čtenářské zkušenosti našich 
předků, zkušenosti, které – jak víme – silně formují další vnímání literárních děl. 
Navíc nesporně každý poznatek, jak fungovala česká škola v 19. století, jejíž 
socializační a národně uvědomovací působení se nedá dost dobře docenit, znamená 
podstatný přínos k poznání našich novodobých dějin.  

Práce dr. Brožové splňuje všechny nároky kladené na disertaci. Rozhodně 
doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby a aby na jejím základě byl udělen 
akademický titul Ph.D. 
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