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Téma bakalářské práce Františky Moravcové se cizelovalo postupně a ustálilo se na 

komparaci dvou činoherních kusů, které v druhé polovině 19. století patřily ke stálicím divadelního 
repertoáru českých jevišť. Původním záměrem bylo soustředit se na recepci kasovního 
"dušičkového trháku", překladové hry Němce  Ernsta Raupacha Mlynář a jeho dítě,  příznačné 
faktory, které způsobily jeho nebývalou lidovou popularitu a inscenační propad do pole populární 
kultury (mj. i kvůli rodinným vazbám uchazečky na nakladatelství Mikuláš a Knapp, jež text 
dramatu šířilo). Srovnáním jevištně frekventovaného překladu Raupachovy lidovýchovné hry s
obdobně směřovanou původní činohrou J. K. Tyla Paličova dcera (dodnes hojně inscenovanou), 
kde je ne pouze hlavní, ale i titulní hrdinkou rovněž dívčí postava z venkovského prostředí, 
hledající rodinné štěstí, se však ukázalo nosnější. Téma posunulo od kulturně historických 
souřadnic k obecnějšímu úvahám o povaze biedermeieru ať jako uměleckého směru, či 
sociokulturního fenoménu v monarchii, následně o jeho přitažlivosti pro široké vrstvy diváků i o 
meze předvedení jeho nosných motivů na jevišti vzhledem k nezbytnému dramatickému sklenutí 
hry a funkci dílčích dramatických situací. Výstavba charakteru postavy hlavní hrdinky (umožňující 
situačně rozvádět žádoucí/nežádoucí lidovýchovně směřované situace) pak autorce umožnila 
zviditelnit (nejen v jevištním) biedermeiru přítomnou integraci a transpozici motivů příznačných i 
pro jiné umělecké směry: sentimentalismus, romantismus a (u Tyla) i realismus.

Bakalářská práce je přehledně strukturovaná, autorka v úvodu větších kapitol předestírá 
dílčí úkoly práce a postup, jakým je bude naplňovat, vznikající otázky se pokouší relevantním 
způsobem zodpovědět. Domnívám se, že i přes takový  (byť v obecných návodech psaní 
kvalifikačních prací doporučovaný!) postup neutrpěla stylistická výstavba tohoto textu 
literárněvědného typu, ani diplomantčina kreativita. Nejvíce si cením výběru a analýzy konkrétních
pasáží obou dramat, která zde demonstruje citlivé vnímání dnes již poněkud odtažitých textů,  ba 
místy dává autorce odvahu odpoutat od se od vývodů autorit prostudované literatury a umožňuje jí 
formulovat vlastní, konkrétním textem  podložené závěry. 

Bakalářskou práci Františky Moravcové považuji za zdařilý pokus o naplnění tématu a 
doporučuji ji k obhajobě.
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