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Na bakalářské práci Gabriely Křesťanové je třeba ocenit už volbu tématu. Časopisy obecně patří k nejméně
zpracovaným oblastem literárního života minulosti, a pro časopisy pro děti a mládež to platí dvojnásob. Malý
čtenář byl přitom v této oblasti periodikem klíčovým. Autorka si sledovaný materiál rozumně omezila na
heuristicky zvládnutelných 15 let; i tak však – chtěla-li skutečně poctivě vyexcerpovat každý ročník –
znamenala tato průpravná fáze neobyčejné množství práce. Už to je třeba hodnotit kladně.
Podstatné však pochopitelně je to, jak si s nasbíraným materiálem dokázala poradit. Při hodnocení je
třeba mít na paměti, že analýza obsahu časopisu patří k nejobtížnějším literárně historickým úkolům, i když
se to tak na první pohled nemusí jevit. Vyžaduje totiž širokou znalost dobových kontextů, již lze získat pouze
praxí, pro začátečníka je tudíž již samotný popis náplně časopisu značně obtížný. Setkává s řadou
neznámých autorských jmen, s žánry, jež se v knižní produkci příliš nevyskytují, s atypickou podobou tvorby
známých autorů a k tomu s řadou jevů, bez znalosti soudobé společenské situace neprůhledných.
Domnívám se, že se autorka s těmito obtížemi vyrovnala se ctí, přinejmenším na úrovni, jakou je třeba
očekávat od absolventa bakalářského stupně studia, tyto požadavky však leckdy i překročila. Vcelku logicky
se tak stalo zejména při konkrétní analýze náplně časopisu, kde najdeme řadu zajímavých postřehů. Oceňuji
rovněž, že nasbíraný materiál dokázala roztřídit do přehledných tematických a žánrových skupin. Tento
genologický přístup, pro popis beletristického časopisu zřejmě nejvhodnější, vhodně zkombinovala s
přístupem autorským; pozornost věnuje jednak autorům kanonickým, jednak autorům dnes už neznámým,
avšak pro daný časopis klíčovým. V syntetických pasážích se již autorčina nezkušenost projevuje zřetelněji a
vede k zjednodušujícím, či laicky naivním formulacím, jichž ovšem není v textu mnoho (např. na s. 45 „Děti
se měly seznámit s dějinami národa, který se právě teď více než jindy snažil prosadit proti RakouskuUhersku.“). V syntetických pasážích se nejvíce projevuje, že jde o práci bakalářskou, nicméně autorka
rozumně tuto výkladovou rovinu minimalizovala a soustředila se na sběr a analýzu konkrétního materiálu,
kde prokázala, že dokáže dobře využívat kompetencí nabytých během studia.
Na práci Gabriely Křesťanové je ovšem nejzásadnější to, že její autorka vykonala kus poctivé literárně
historické práce a přinesla poznatky, jež můžou být (a také bezesporu budou) využity nejen eventuelními
následovníky z řad studentů, ale také badateli v oboru, neboť přináší konkrétní, věrohodné a relativně
podrobné informace o náplni periodika, pro dějiny české literatury významného.
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat ji jako výbornou.
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