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 Ve své nerozsáhlé bakalářské práci se Daniela Jelínková zabývá prostředím továrny 

jako tématem, které se v české literatuře objevilo po polovině 19. století a které se v ní 

etablovalo jako fenomén dokládající nástup technické civilizace (vedle vlaku apod.), ale také 

kapitalistických výrobních i společenských vztahů.   

 Tak závažné téma samozřejmě nelze obsáhnout na rozloze bakalářské práce, proto je v 

zásadě dobře, že si je autorka zúžila (abstrahovala např. zcela od sociální problematiky 

tovární práce i od historických souvislostí počátků průmyslové výroby v českých zemích, 

stranou ponechala také literárněhistorický kontext, do něhož díla s tovární tematikou 

vstupovala). Věnuje se vlastně pouze beletristickým charakteristikám továrního prostředí, 

mezilidským vztahům, které se v něm utvářejí, a symbolice s tímto prostředím spjaté. Hned na 

začátku je třeba zmínit, že zjevně pouze všeobecné povědomí o historických a 

literárněhistorických souvislostech zavádí autorku k někdy až zkratkovitým závěrům, kdy 

např. vyhraněně stylizovanou literární situaci vykládá jako typickou událost apod. 

 Základním konfliktem, který autorka sleduje, tedy není sociální konflikt utvářející se v 

procesu tovární práce a motivovaný různým vztahem k výrobním prostředkům (práce, 

samotný smysl existence továrny, tu vůbec zůstává spíše na okraji autorčiny pozornosti), ale 

konflikt mezi továrnou jako materií a člověkem jako jejím živým protipólem – a vzájemná 

oscilace těchto dvou podob skutečnosti. Autorka si tedy všímá (a pečlivě podtrhuje příklady z 

beletrie), jak je člověk v továrně zbavován lidství, jak klesá na úroveň pudového zvířete nebo 

jak je naopak mechanickou prací přizpůsobován stroji. Na druhé straně dokladuje, jak novým 

a ohromujícím fenoménem továrna byla, jak je ve fantazii literátů pozdvihována na úroveň 

živé, lidské nebo démonické bytosti. V rámci evidování těchto různorodých a často 

povšechných charakteristik (směšujících jednotlivá obrazná pojmenování, dílčí i podstatnější 

motivy i samotná tematická východiska sledovaných textů) někdy autorka dospívá ke 

konkrétním zjištěním – všímá si např., že dehumanizace továrního prostředí je důsledkem 

nadvlády stroje nad člověkem, demonstrované především neměnným rytmem práce, jemuž se 

podřizuje lidský život a dokonce i smrt, takže na projevy citu či lidské vzájemnosti tu prostě 



nezbývá čas. Zároveň dobře postřehla, jak násilnicky je člověk továrním prostředím 

formován, a věnovala tomuto fenoménu celou kapitolku (Motiv zmrzačení/usmrcení dělníka). 

Poměrně překvapivě pak při převážně negativních konotacích továrny vyznívá kapitola o 

továrně jako o "domově", nad zjevným rozporem se však autorka hlouběji nezamýšlí. Vůbec 

poměr továrního prostředí a okolního světa zůstává (i v kapitole o továrně a přírodě) pouze 

naznačen. Nejslabší kapitola "Továrna a žena" vychází z autorčiných apriorních představ, 

které někdy působí až naivně (Šimáček se ve své próze zjevně nezabýval "problematikou 

skloubení mateřství se zaměstnáním", přinejmenším ne tak, jak tomu rozumíme dnes). 

Továrna tu zkrátka není vnímána jako prostředí specificky determinující mezilidské vztahy, 

ale jen jako libovolné, poněkud originální jeviště.  

 Tady se právě ukazují meze autorčina přístupu, které spočívají především v 

nedostatečné reflexi historické situace a literárního kontextu. Např. dělnické bouře ve 

smíchovských kartounkách v polovině čtyřicátých let 19. století jsou dostatečně popsány v 

historické literatuře; při větší obeznámenosti s ní by se autorce jistě otevřely i jiné motivace, 

které dělníky mohly vést k ničení strojů, než jsou ty, které uvádí. Jednotlivá lidská neštěstí 

vnímá pouze jako individuální případy, a ne jako projev genocidy, která byla ze strany 

majitelů továren na dělnících soustavně páchána. Bizarní kolorit továrny v Pflegrově románu 

Z malého světa zjevně vyplývá ze stavu české prózy šedesátých let, utápějící se ještě v 

romanticky idylickém snění. Akcentování animální podmíněnosti mezilidských vztahů v 

prózách z konce století zase souvisí s podněty evropské prózy, především zolovského 

naturalismu. To vše autorka nejen ponechává stranou, ale zřejmě vůbec nezvažuje. 

 Přes tuto základní výhradu omezenosti (příliš úzké východisko jak v oblasti pramenné, 

tak i odborné literatury) hodnotím práci pozitivně. Autorka si zvolila pro dnešní dobu 

neobvyklé téma a do úzkosti jejího řešení se promítá i úzké povědomí dnešní společnosti o 

tom, co továrna a tovární práce v minulosti znamenala. (Má autorka nějakou osobní, např. 

pracovní zkušenost s továrním prostředím?) Svou práci však koncipovala racionálně a svůj 

plán beze zbytku naplnila. Spolehlivě pracuje s prameny i s odbornou literaturou. Dobře 

stylizuje, její písemný projev je kultivovaný, bez chyb. Škoda jen, že nenašla odvahu k 

hlubšímu průniku do zajímavého tématu.   

 Navrhované hodnocení: velmi dobře. 
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