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Divá Bára je povídka z venkovského prostředí. Titulní postava při-
náší do literatury nový typ dívky, samostatné, nezávislé na muži. Bá-
ra je zdánlivě drsná, statečná, avšak v jádru ušlechtilá. V zájmu pří-
telkyně z fary, Elšky, se staví proti celé obci. 

BOŽENA NĚMCOVÁ (1820-1862) – sběratelka pohádek, novinář-
ka, prozaička. Mládí prožila v Ratibořicích, kde na její pozdější 
vypravěčské umění měla vliv babička. Pro vlastenecké smýšlení 
manžela Josefa Němce často měnili místo pobytu. Němcová tak 
mohla poznat různá prostředí a typy lidí. Byla citlivá k sociálním 
otázkám a usilovala o spravedlivější společnost. Do literatury 
vstoupila s vlasteneckými verši.
Dílo je různorodné (pohádky: Národní báchorky a pověsti, Sloven-
ské pohádky a pověsti; národopisné studie: Obrazy z okolí doma-
žlického; povídky: Divá Bára, Chudí lidé, Pan učitel, Chyže pod 
horami; obrazy venkovského života: Babička, V zámku a v podzám-
čí, Pohorská vesnice).
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Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické 
knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické 
či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. 
Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.
Používání elektronické verze knihy je umožněno jen osobě, která ji 
legálně nabyla, a jen pro její osobní a vnitřní potřeby v rozsahu sta-
noveném autorským zákonem. Elektronická kniha je datový soubor, 
který lze užívat pouze v takové formě, v jaké jej lze stáhnout z por-
tálu. Jakékoliv neoprávněné užití elektronické knihy nebo její části, 
spočívající např. v kopírování, úpravách, prodeji, pronajímání, půjčo-
vání, sdělování veřejnosti nebo jakémkoliv druhu obchodování nebo 
neobchodního šíření je zakázáno! Zejména je zakázána jakákoliv 
konverze datového souboru nebo extrakce části nebo celého textu, 
umisťování textu na servery, ze kterých je možno tento soubor dále 
stahovat, přitom není rozhodující, kdo takového sdílení umožnil. 
Je zakázáno sdělování údajů o uživatelském účtu jiným osobám, 
zasahování do technických prostředků, které chrání elektronic-
kou knihu, případně omezují rozsah jejího užití. Uživatel také není 
oprávněn jakkoliv testovat, zkoušet či obcházet technické zabezpe-
čení elektronické knihy.
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