
Bakalářská práce Františky Moravcové navazuje na literárněvědný proud, představovaný zejména 

pracemi Dalibora Turečka a jeho žáků, jenž zasazuje produkci českých autorů 19. století do 

bezprostředně je obklopujícího německojazyčného kontextu a hledá souvislosti mezi oběma ve své 

době se prolínajícími kulturními okruhy. Tureček předvedl tento inovativní přístup zejména na 

dramatické tvorbě J. K. Tyla (v knižní monografii Rozporuplná sounáležitost). Moravcová si vybrala 

rovněž Tyla, konkrétně jeho drama Paličova dcera, jež se rozhodla porovnat s proslulou hrou 

německého dramatika Ernsta Raupacha Mlynář a jeho dítě.  

Porovnání zmíněných dramat je zcela odůvodněné: jde o hry zhruba z téže doby pohybující se ve 

stejných směrových souřadnicích, v obou případech jde o hry lidovýchovné, v obou se vyskytuje 

ústřední ženská hrdinka, obě byly divácky velmi populární. Zároveň mezi nimi existují nezanedbatelné 

rozdíly, jejichž uvědomění nám pomáhá nazřít Tylovu uměleckou průbojnost, jeho odvahu 

k znepokojivému, nikoli biedermeierovsky smírnému rozuzlení konfliktu. 

Jádrem práce je srovnávací analýza zvolených dramatických textů. Autorka se postupně zabývá fabulí, 

prostředím, postavami, dále pak některými společnými motivy obou her. Její analýzy jsou původní a 

přiléhavé, usilují o komplexní postižení obou dramat, zejména pak shod a rozdílů mezi nimi. 

Poté se obrací k směrovému ukotvení obou děl, pohybujících se – každé poněkud odlišně -

v siločarách romantismu (jeho sentimentální varianty), realismu a biedermeieru. Autorka s těmito 

pojmy pracuje citlivě, její hledání rysů těchto směrů je nenásilné, plně respektuje jejich historicitu. 

K tomu připojuji pouze několik drobných připomínek: motiv matčiny předčasné smrti či nenaplněné 

lásky nemusejí nutně znamenat rys romantismu – záleží vždy na jejich pojetí.  Tvrzení, že biedermeier 

byl vůdčím směrem celého 19. století, je podle mě poněkud upřílišněné, i když nepopírám, že i v 2. 

polovině 19. století jeho tradice přetrvávala daleko významněji, než si literární historie donedávna 

byla ochotna připustit.  Na s. 48 autorka uvádí, že biedermeier byl životním stylem německého a 

českého měšťanstva, ovšem přiléhavější než o německém měšťanstvu by bylo hovořit o měšťanstvu 

rakouském, neboť badatelé se shodují, že biedermeier byl jevem typickým pro habsburskou 

monarchii (event. střední Evropu, což je pro 19. století v podstatě synonymum).  

A konečně jedna poznámka literárně teoretická vztahující se k názvu kapitoly 3.2.1.: prostředí není 

motiv, nýbrž vedle postav a děje jedna ze základních součástí tematické roviny. 

Celkově tuto práci hodnotím jako zdařilou. Deklarované téma bylo naplněno, práce je jasně 

strukturovaná, analýzy přiléhavé a invenční. Kladně též hodnotím kultivovaný výkladový styl. Práci 

jednoznačně doporučuji k obhajobě.  


