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Bakalářská práce Gabriely Křesťanové se soustředila k dosud málo prozkoumané
oblasti z dějin literatury pro děti, a to k podrobnému zmapování literární tvorby, kterou přinášelo
konkrétní periodikum v konkrétním časovém úseku. Časopis Malý čtenář, směřující k dětem
staršího školního věku, byl pro takový průzkum zvolen proto, že ač ve svých počátcích reprezentuje
tradiční moralizující dětskou beletrii, s postupem času byl schopen soustředit poměrně
reprezentativní okruh přispěvatelů, kteří způsobují v produkci daného pole výrazný estetický posun.
Stává se tak nejen příkladem precizování a profilování české výchovné beletrie, ale i její
emancipace jako součásti národní literatury a kultury.
Je zbytečné předesílat, jak pracné a interpretačné náročné je zachytit takové posuny,
rozpoznat a uchopit jejich symptomy u produkce starší provenience; domnívám se, že diplomantka
se svého úkolu zhostila se ctí. Pečlivě přečetla a zdokumentovala patnáct ročníků časopisu, což jí
umožnilo vnor do dobové poetiky a přehled o tradičních topoi setrvale rozvíjených v české produkci
pro děti. S touto výbavou pak zdařile stratifikovala literární produkci podle míry inovativních
zásahů, podle obměňování setrvalých témat a jejich motivických zásobníků. Takový přístup jí též
pomohl najít zlom, v němž se (od sedmého ročníku časopisu) začala produkce pro děti výrazněji
estetizovat.
Na práci též oceňuji přehlednost při zachování interpretační šíře, způsob, jakým
Gabriela Křesťanová svůj text vystavěla. Nejprve se zabývá poezií, která u umělecky slabších
autorů svá obrazná klišé obvykle rigidně zachovává; to více je v ní patrná inovativnost, kterou sem
po roce 1887 vnášejí zkušenější a někdy i v národní literatuře etablovaní autoři. Dvě úvodní
kapitoly věnovné poezii proto doplňují medailony osobností, které skladbu časopisu v této oblasti
nejvíce ovlivnily. Intencionální prozaickou tvorbu autorka dělí podle její funkce a žánrového
zařazení. Zajímavé ( a současně symptomatické) je zjištění, jak tento víceméně trpěný konkurent
ceněné folklorní tvorby v Malém čtenáři postupně nachází své místo, a jak např. dobrodružná
povídka z exotického prostředí do časopisu proniká také díky motivům, příznačným pro starší
mravoličné prózy. Rovněž oceňuji, že diplomantka neustrnula na zkoumání literárních děl, ale
všímá si kontextu dalších vzdělávacích a zábavných rubrik, které profil časopisu doplňují.
Práci Gabriely Křesťanové doporučuji k obhajobě a hodnotím výborně.

V Praze dne 28. srpna 2011

….………………………….

Podpis

