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Předkládaná disertační práce navazuje na víceletý výzkum osobních knihoven českých 

kulturních autorit v rámci projektu NAKI: DF12P01OVV023 – PROVENIO, realizovaného 

pod záštitou Národního muzea v Praze, oddělení KNM 2. Právě zájem o privátní knihovny a 

knižní provenience, jejich popis a analýzu provenienčních značek a individuálních zásahů jejich 

majitelů, v posledních letech podnícený studiemi a podpořený programy, které se zabývají 

dějinami četby a čtenářské kultury (čtenářskou recepcí i individuálními zvyklostmi s četbou 

spojenými) na pomezí humanitních disciplín, jako jsou literární věda, historie, lingvistika, 

teorie kultury, psychologie, sociologie atp., dal podnět k průzkumu a popisu knihovny Josefa 

Václav Friče (1829–1890), jejíž převážná část se nachází v majetku knihovních fondů NM. 

Práce metodologicky vychází z mezinárodních standardů zpracování knižních proveniencí dané 

Konsorciem evropských vědeckých knihoven (Consortium of European Research Libraries) a 

výsledků zahraničních projektů zkoumajících knižní provenience (The British Library, 

Staatsbibliothek zu Berlin, Bibliothèque municipale de Lyon). Materiálově čerpá z dochované 

Fričovy literární a knihovní pozůstalosti a soustřeďuje se především na ty části knihovního 

fondu, které patřily výhradně J. V. Fričovi, tzn. exempláře, s nimiž Frič běžně pracoval, které 

často četl a studoval a do nichž si vpisoval své poznámky, kritické postřehy, náčrty a varianty 

vlastních textů, dodatečné korektury, pracovní značky aj. Současně zahrnuje a zohledňuje 

dochovanou Fričovu sbírku rukopisů a dokumentů archivovaných v Památníku národního 

písemnictví v Praze. 

Jedinečný soubor archivovaných knih, rukopisů a dalších dokumentů J. V. Friče, uložený 

v KNM a LA PNP, představuje široký a dosud ne uspokojivě utříděný komplex materiálů, 

dochovaných nejen po spisovatelově smrti, tzn. originální exempláře, které skutečně osobně 

vlastnil a užíval, ale též značné množství dodatečně získaných rukopisů a tiskovin, od krátkých 

novinových výstřižků, zpráv a recenzí, přetisků a výňatků z dobových periodik, k zlomkům či 

opisům až po celé brožury, publikace a knihy, dokumentující jeho život, tvorbu a všeobecný 

ohlas jeho kulturní, společenské a politické činnosti vůbec. Součástí fondu jsou též položky 

hmotné povahy, zařazené převážně v Uměleckých sbírkách PNP. Knihovna překvapivě 

podrobně a komplexně reprezentuje celé období Fričova života: dětství, revoluční rok 1848, 

vazbu a věznění, emigraci, pobyt v Londýně, Paříži, Berlíně ad., spolkové aktivity, činnost 

protirakouská, podnikané cesty po světových metropolích, návrat do vlasti a průběh posledních 

deseti let před smrtí. Zpřístupnění obsahu Fričovy pozůstalosti po 2. sv. válce v PNP (deníky, 

zápisníky, korespondence) a též dostupnost fondů dalších členů rodiny, příp. přátel a 

spolupracovníků (rodina Kavalírova, bratři a synové – knihovna Vinohrady; fondy 
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Skrejšovský, Čelakovský, Havlíček, Neruda, Němcová, Sabina atd.), vedly k zvýšení zájmu 

badatelů a historiků o Fričovu osobnost a jeho tvorbu, jejich snahu nově osvětlit, zhodnotit, 

pochopit a zařadit Fričovu činnost a práci do kontextu všeobecně známých českých kulturních 

osobností. Dělo se tak převážně z hledisek politicko-historických než čistě literárních. Tyto, 

v 50. a 60. letech 20. století vzniklé sborníkové příspěvky a studie, reflektující především 

Fričovu politickou činnost a (re)interpretující jeho světonázor, společně s publikovanými 

třídílnými paměťmi a dokumenty, které sestavil a komentoval Karel Cvejn (Paměti I–III, Praha, 

SNKLHU 1957, 1960, 1963), knihovním soupisem Richarda Khela (Knihovna Josefa Václava 

Friče – bibliografický soupis, 1965) a monografií Václava Žáčka (Josef Václav Frič, edice 

Odkazy pokrokových osobností naší minulosti, Praha, Melantrich 1979) se staly východisky, o 

něž se stávající výzkum Fričova dochovaného fondu opírá, a zároveň s nimi polemizuje, 

reviduje jejich poznatky, a zejména se pokouší o jejich aktualizaci a  nový pohled na J. V. Friče 

jako jedné z pozoruhodných osobností české kultury 19. století. 

Jako zcela zásadní problém pro komplexní výzkum dochovaných exemplářů Fričovy knihovny 

se jeví fakt, že původně ucelený a pouze částečně katalogizovaný fričovský archiv byl vědomě 

rozdělen. Při opakovaného stěhování byl jednak zničen původní katalogizační systém, jednak 

vyňatá část knih včleněna do Fričovy pozůstalosti, uložené v Památníku národního písemnictví.  

Část vzácnějších publikací se tedy momentálně nachází v LA PNP, většina ostatních je uložena 

v depozitáři knihovny NM v Terezíně. V obou případech je navíc kontaminována později 

přidanými publikacemi a dalším archivním materiálem, který nebyl doposud katalogizován. 

Během více jak století se na současné podobě dochovaného fričovského archivu podepsaly 

nejen následky dvou světových válek, dědické spory a nároky, zásahy badatelů a editorů, kteří 

získali do fondu přístup a nenakládali s ním zrovna dle badatelského řádu, a samozřejmě také 

doba a způsob uložení, neboť mnohé rukopisné poznámky vybledly, byly smazány otěrem, 

zničeny plísní, nekvalitní a méně odolné materiály rychle podlehly zkáze, případně byly 

nešetrně odstraněny dodatečnou převazbou. Malá, avšak ne zanedbatelná část vzácných 

památek je ztracena pravděpodobně natrvalo – poštovní známky, mince, originální rukopisy 

(např. originální manuskript Boženy Němcové) apod. Bez scelení fondů obou organizací není 

možné podat relevantní zprávu o Fričově knihovně, neboť jednotlivé složky byly zcela 

nelogicky roztříštěny a mnohdy i rozděleny v rámci souboru. Po podrobném prostudování obou 

částí fričovského archivu, který mimo korespondence a památek uložených v Uměleckých 

sbírkách PNP zahrnuje dílem Fričovu knihovnu a dílem cca 156 kartonů z větší části 

netříděných dokumentů, rukopisů, výstřižků i dalšího rozptýleného a nekatalogizovaného 
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písemného či tištěného materiálu, je zjevné, že muzejní sbírka Fričových knih sice neobsahuje 

vyšší množství exemplářů cenných svou výjimečností či nedostupností, je však ve svém celku 

informačně i kulturně hodnotnou platformou, dokumentující období 40. až 80. let 19. století, 

pro proponovaný vědeckovýzkumný projekt. (Výjimku jistě představuje několik unikátních 

svazků, které ve fondu zůstaly pravděpodobně náhodou, jako je například Fričova komárenská 

bible s rukopisnými poznámkami, vydání Josefa Flavia z roku 1711, dnes obtížně dostupné 

ročníky českých i zahraničních periodik, nízkonákladové politické brožury cizí provenience, 

rukopisy a scrapbooky atd. Vedle exemplářů bez vpisů a značek lze objevit i původní, zatímco 

jejich duplikáty byly – patrně opět omylem – vřazeny do chráněného fondu Literárního archivu 

PNP.)   

Cílem dizertační práce tedy je analýza dochované, ovšem doposud neuspořádané literární 

pozůstalosti a osobní knihovny J. V. Friče. Předkládaná disertační práce reviduje a aktualizuje 

zastaralý soupis Fričovy knihovny, doplněný přepisy glos, poznámek a dalších vpisů, společně 

s popisem a obrazovým doprovodem nalezených provenienčních jednotek. Teoretická část 

charakterizuje Fričovu literární pozůstalost především z hlediska literárněhistorického, 

majitelského a obsahového. Obnovuje tak původní kohezivitu knihovního a rukopisného fondu, 

reviduje jejich obsah, opravuje nepřesnosti původních, starších i novějších katalogů, seznamů 

a soupisů, doplňuje, aktualizuje a upřesňuje poznatky novější fričovské odborné literatury, a na 

tomto základě, s pomocí doposud neznámých či nově objevených dokladů a dokumentů, 

nalezených ve fričovském literárním fondu i knihovně, reinterpretuje nejen pro širší vědeckou 

a badatelskou obci, ale i v obecném povědomí dosavadní obraz významného vlasteneckého 

literáta, kterého chce představit jednak jako široce vzdělanou uměleckou osobnost s evropským 

rozhledem, jednak jako nebývale aktivního politického, kulturního a spolkového organizátora. 

Katalog s popisem jednotlivých položek a kompletním přepisem rukopisných vpisků, doplněný 

obrazovým materiálem vybraných provenienčních jednotek, je odkazy provázán s vlastním 

obsahem disertační práce. Ta je rozdělena do samostatných kapitol, které se podrobně věnují 

(I) popisu Fričovy osobní knihovny (fond KNM) a jeho literární pozůstalosti (fond LA PNP), 

jejich vzniku, obměnám a stávajícímu složení, zejména ve vztahu k Fričovým osobním 

zápiskům a vzpomínkám, provázaném se sestaveným anotovaným katalogem; (II) jednotlivým 

význačným svazkům, rukopisům (např. originální manuskript Jaroslava Vrchlického) a 

unikátním proveniencím, které byly v průběhu heuristiky v exemplářích nalezeny a 

zdokumentovány (vpisy jiných osob, razítka a kolky, vložené předměty apod.), jejich 

identifikaci a atribuci a popisu jejich funkce, původu, stáří atp.; (III) Fričově životu s důrazem 
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na jeho čtenářské i tvůrčí role, tj. charakterizuje Friče jako „spisovatele“ (básníka, dramatika, 

prozaika, překladatele, redaktora, publicistu, dopisovatele ad.) a „čtenáře, vpisovatele a 

apografa“ (ten, který knihy píše – ten, který knihy čte – ten, který do knih vpisuje – ten, který 

si z knih dělá výpisky); způsobu Fričovy práce s knihami, především konkrétním vpisům, které 

jednak nově osvětlují některé momenty z jeho života (především věznění v Komárně v letech 

1851–1854, dobu pobytu v emigraci v 60. a 70. letech, cesty do Ruska a Itálie, období po 

návratu do vlasti i poslední roky před smrtí), jednak jsou důležitými textologickými podklady 

pro potenciální budoucí edici Fričova díla (např. verze a varianty básní, náčrty publicistických 

článků a politických komentářů, poznámky a makulatury atd.), dále též dedikacím a 

provenienčním značkám. Přiložená Fričova bibliografie jednotlivých básní, povídek, dramat, 

překladů a článků byla sestavena s oporou několika dochovaných autorských rukopisných 

náčrtů (poznámky, útržky) a nedokončených konceptů pozdějších pořadatelů jeho literárního 

odkazu; opět s odkazováním do sestaveného katalogu. 

V průběhu vyhledávání a dokumentování provenienčních záznamů v jednotlivých exemplářích 

Fričovy knihovny zpracování byly objeveny zcela specifické značky a symboly a 

identifikované jako šifry. Po rozluštění principu jejich kódování, k jehož objasnění bylo mj. 

nezbytné usouvztažnění s fakty na dochovaných zlomcích Fričových rukopisných poznámek 

uložených v nezkatalogizované části Fričovy literární pozůstalosti, i nalezení a zcelení 

rozptýlených rukopisů a brožur, které verifikovaly vyvstalé hypotézy týkající se obsahu, 

původu a funkce šifer, se podařilo získat přesvědčivé důkazy Fričovy politické činnosti, 

vztahující se k jeho přípravám tajné protirakouské organizace v 60. letech. Doposud byly 

známy pouze stanovy spolku, jejichž znění ze dvou originálních rukopisů (na proužcích papíru 

a opisu) kolacionoval a vydal Hugo Traub roku 1919, později je zmiňován pouze okrajově 

v edicích a studiích V. Žáčka, K. Kosatíka či nověji S. Broučka. Lze tvrdit, že právě tyto 

unikátní doklady, které se podařilo objevit v exemplářích Fričovy knihovny, podstatným 

způsobem upřesňují a modifikují nejen dosavadní Fričův kulturní a politický profil, ale lze je 

uvést například i do souvislosti s odbojovou činností Fričova syna J. J. Friče za první světové 

války a nově osvětlit i tuto problematiku. (Naposledy se odbojové činnosti J. J. Friče věnoval 

Martin Kučera: Zprávy tajným inkoustem. Kapitola z dějin českého zpravodajství za první 

světové války 1914–1918, Praha, Akcent 2003.) Tyto zároveň dokazují podstatnou úlohu 

výzkumu proveniencí v soukromých knihovnách význačných českých osobností 19. století.   
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UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ KNIŽNÍ JEDNOTKY V KATALOGU 

 

I 51–57 

Paměti Jos. Václ. Friče. V Praze 1885–1887. V kommissi J. Malého, knihkupce na Žižkově. 

Nákladem spisovatelovým. Oddíl první. 361 s. Oddíl druhý. 401 s. Oddíl třetí. 483 s. Oddíl 

čtvrtý. 520 s. 

první, sešitové a čtyřsvazkové vydání Fričových Pamětí, převázané do nepůvodních knižních 

vazeb s mramorovanými deskami; bez původních ilustrovaných obálek; tyto exempláře 

sloužily jako pomůcka pro katalogizaci pozůstalosti JVF a fričovského archivu 

oddíly II–IV dochovány ve dvou exemplářích (II 55–57 s vpisy manu OZ a BF), oddíl I byl 

údajně – dle přípisu Olgy Zielecké v jejím katalogizačním soupisu tisků J. V. Friče (uloženo 

v dosud neutříděném Fričově fondu v LA PNP) – vložen do hrobu J. V. Friče 

původní signatura: 46bc → ve fričovském archivu původně uloženo 6 souborů Pamětí prvního 

vydání v různých dodatečných úpravách:  

a/ oddíly I–IV vázané ve 2 svazcích s kováním;  

b/ oddíly I–IV vázané ve 4 svazcích s tmavohnědými koženými hřbety; později přesunuty do 

KNM a dnes uloženy v terezínském depozitáři, v druhém lokálním souboru pod pořadovým 

číslem II 51–54)  

c/ oddíly I–IV vázané ve 4 svazcích s tmavohnědými koženými hřbety; z této série měl být 

vyňat první oddíl a vložen do Fričova hrobu, tzn. ve fondu se nalézají pouze tři svazky, tj. oddíly 

II–IV; ty byly později přesunuty do KNM a dnes jsou uloženy v terezínském depozitáři, 

v druhém lokálním souboru pod pořadovým číslem II 55–57)  

d/ jeden exemplář oddílu IV, vázaný;  

e/ oddíly I–IV vázané ve 4 svazcích s černými hřbety; 2. 4. 1939 tuto sérii zapůjčil z fondu 

továrník J. J. Frič pro dr. Jaroslava Jeništu a nebyla vrácena;  

f/ oddíly I–IV nevázané, původně uložené ve skleněné skříňce společně s rukopisem Pamětí na 

Fričově psacím stole; později přesunuty do KNM a dnes uloženy v terezínském depozitáři, 

v prvním lokálním souboru pod pořadovým číslem – viz I 37, I 44–46). 

v textu mnoho poznámek, vpisů, podtrhání, značek a odkazů, opravy chybně uvedených faktů, 

škrty, jazykové korektury a chyby sazby, poznámky o sbírání a komparaci materiálu v rámci 

katalogizování a pořádání pozůstalosti fričovského archivu (viz např. opakující se vpis 

v okrajích textu manu OZ: máme, je-li v textu zmínka o nějakém památném předmětu, tisku či 

dokumentu), vpisy v jednotlivých exemplářích pocházejí od různých osob a byly vytvořeny 

s časovým odstupem (manu JVF, BF a OZ = různé rukopisy, velikost, styl a barva písma) – viz 
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např. korektury a doplňky, které byly, resp. nebyly převzaty do nového vydání Pamětí (ed. K. 

Cvejn, SNKLHU Praha 1957 a 1960)  

na titulním listě tištěné motto: „Vitam impendere vero!“ 

na zadních vakátech poznámky a doplňky k Pamětem manu JVF z osmdesátých let (viz datace 

ve znění předposledního zápisu v exempláři II 51: dosud 1885)  

viz též I 37, I 44, I 45, I 46, IV 235 

 

51: v textu tužkou, červeně i modře podtrháno s mnohými vpisky, doplňky a opravami v okraji: 

organizační a katalogizační poznámky, přípisky a odkazy manu BF/OZ: máme k tomu dopis, 

máme titulní list, …; především červeně a modře, ale i černým perem vepsané jazykové 

korektury a zpřesňující doplňky či faktické opravy textu manu JVF; značky a symboly (+*X), 

diagonální škrty především v závěru svazku 

na předním vakátu modře výčet a stránkové odkazy: Slaný 19–33, Anna 196–209, ruž. div. 216–

224, Prokop. Řehoř. 225–231. 

na zadních vakátech perem rkp dodatky k Pamětem manu JVF:  

Roku 1847 viděl jsem asi v dubnu Rachelku ve Feidře a pochopil sílu české zpěvné tragedie. 

také viděl jsem historický kus Dumasův v Porte St. Martin kde tloukli … hrebíky do špaňh. bot. 

Slavný Frédérick Lémaître hrát hlavní úlohu. 

rovněž viděl nemýlím-li se Deburea, co pierota ve Funambule 

Zapomenuto na Fabiána spolužáka mi dosti milého, jenž dosud (1885) v Praze trochu 

dobrodružným doktorem práv! – ke str. 130.  

Kurelac r. 1845 v Praze dával franc. hodiny a starali jsme se mu o byt a výživu. Koketoval 

s Netynkou Bílkovou. 

vložena dvoustránka A4 s poznámkami a výpisky tužkou manu OZ 
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52: v okraji textu vpisy, jazykové korektury, číselné odkazy, ostrými závorkami zatržené pasáže 

a diagonální škrty (zejména v posledních kapitolách textu) modře, červeně a modrým perem 

manu jvf (oříznutí svazku při převázání zasáhlo část Fričových poznámek ve vnějších okrajích, 

viz např. s. 295); OZ tužkou katalogizační a organizační vpisky, poznámky, podtržení a odkazy 

se značkami jako v exempláři II 51 

na zadním vakátu Fričovy rukopisné přídavky dopisované s časovými odstupy, modře a tužkou 

(různá velikost písma, typ a barva tužky): 

Siegfr. Kapper jak se počátkem dubna 1848 ve Vídni přátelsky k nám choval a měl radost 

z mého ducha husitského. Představil mne i Rankovi a jednomu bankéři a obcoval s Jihoslovany 

Ten Hochmann co narazil Hanišovi klobouk jmenoval se Hofmann – † 1885. – s jeho bratrem 

sešel jsem se 4. list. 1886 je pokladníkem v záložně Vinohradské 

k str. 377. To byl Štúr poslancem města Zvoleně na sněmu! (na jedné kongregaci) 

Positívně vím (protože si ten Gabler nedá pokoj!) že Gabler jak bylo s ním umluveno, měl mluvit 

v Sv. Václ. Lázni jménem Čecho-Němců, ale chlap neměl odvahy. vybleptal víc Havlíckovi. a 

pracoval proti nám ano chtěl repeal od kazdého kroku zrazovat – jistě i po schuzi až ho jednou 

Gauč popadl u váhy za nos – a vyvedl ze síně, prujezdem na ulici pod podloubí. se vzkazem, 

aby se jim tam více neukazoval! 

 

53: v textu perem i tužkou, červeně a modře vpisy, podtrhání, doplňky i zatržené odstavce 

v okraji, diagonální škrty, jazykové i faktické korektury manu jvf; vpisy tužkou manu OZ 
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na zadních vakátech Fričovy rukopisné přídavky dopisované s časovými odstupy – různá 

velikost písma, typ a barva (modře, tužka, černé pero): 

V prvních číslech Slov. Lipy vykládá Arnold postup reakce podrobně a uvadí jmenovitě, že u 

prostred maje 1848. rozeslal hr. Lev Thun (který prý prohlasil schuzi st svatov. za nezákon[ou] 

– Pražané že nejen povolaní mluvit a jednat jménem národa – a stavů! – od stavů ani od vlady 

že nemeli mandat aneb povolení k tomu, pročež na sebe Pražané velkou zodpovědnost uvalili.) 

Tajný vzkaz zněl v ten smysl aby představené úřady ostré oko měli na učitele lidu, jemuž politiku 

veřejně hlásají! aby hlásání taková buď překazili ale tak aby při tom vláda kompromitovaná 

nebyla (na jev nevychazela) anť nelze ji něco takového zjevně konati; pročež radil těmto 

představeným aby sobě v kazdé obci 2 důvěrné muze zvolili, kteří by sto byli těm kterým 

hlasatelům politiky do řeči vpadnouti a je chytře chytíc, jakožto prostí posluchači v podezření 

uvaděli, pri tom také kdyby ti učitelé (hlasatelé) v proudu řeči meze zákonné prekrocili, aby to 

úředn[ě] hned k vyšetřování udali. Mimo to prikazal L. T. aby vrchní úřadové úředníci obsah 

těchto cirkulářů po ztrátou svého úřadu v tajnosti měli! –  

Na str. 26. zmíněný nejmenuje se Kraumann nýbrž Ottendorfer přítel Rittigův, s nimž sešel jsem 

se pak 1859 v Londýně když se byl stal redaktorem proti Čechům zuřivé New-Yorker 

Staatszeitung. 

Nedvídek psal mi, když jsme ho byli ze Záhreba ponejprv do Prahy poslali tolik: / Slávie nečinná 

– málo oudů v Praze – studentstvo pomalu žádné. Nepomucký, náramný flegmatik. Prošek prý 

nemuze. převzal prý učitelství v jednom domě. Majznera tu není. Ostatně jsem velmi dopálený 

neb nejde to pranic dle mé vůle z hurta. Přivedeme-li 15 sebou bude to summa summarum. Proč 

by nemohlo být veřejně verbováno? pro Horvátku – pak je povedem dle potreby; vzdyt Maďari 

neprávo majicí v aule videnské veřejně vystupují? O, kdyby jsi byl pro tuto záležitost jiného 

ponavrhl! já se přičiňuji dosti ale tady u těch pár studujicich jen dobrá vůle. Měl jsem naděje, 

ale teď mne opustily. Nepujdeli to veřejně a nenajdou-li se prostředky k vypravení dobrovolníků 

odtuď, pak marné hledání do Čech. Dobré vůle by zde bylo dosti ale nenechá se tak lehko 

v skutek uvést když prostředky schazeji – aneb snad ze je zde ještě taký strach před zdejsím 

(prazskym) tyranem (Vindišgrecem) že se neosmělují veřejně vystoupit?! –  

ad 201 / Jak mi bylo od 2 očitých různých svědků kteří Paměti mé čtli napotom sděleno, stáli 

tam na můstku, když se lid rozcházel 3 páni, šlechtici aneb důstojníci v civilu, z nichž jeden 

zvolal určitě: „Jetzt kanns losgehen!“ 

ad 204. / Dle vypravování školního inspektora Madiery, Posečana. sběhlo se jednou asi r. 1845 

že ona knežna z blízkého tam Vindišgrécova zámku, chtěla jednou utéci se na Frauenberg by si 

u Švarcenberků na surovost svého muze zažalovala a však statečný rek bez bázně a hany nadjel 

jí a zastřeliv jí vlastnoručně zapřaženého koně priměl jí k návratu! 

 

Vepsat sem z angl. Manuskr. 1848 4 str. podrobnosti o Eintrachtsfestu v Stromovce 

Rozmluva pod oblouky u Koloredů s tajemným polským generálem /Bemem?/ 
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Zaměr před svat. svátky redigovati Slov. Lipu. 

Ten co vedl dobrovolníky do Šlesvigu byl Ottendorfer! 

Velkov. Constantin co vzkazal Polákům a Rumunům na sjezdu. 

 

54: v textu modře a červeně jazykové korektury, opravy a doplňující fakta manu jvf (oříznutí 

svazku při převázání zasáhlo část Fričových poznámek ve vnějších okrajích); OZ tužkou 

katalogizační a organizační vpisky; výjimečně v textu podtrháno či zatrháno v okraji  

v exempláři mezi strany 264 a 265 vložen lístek s tužkou psanými poznámkami ke katalogizaci 

fričovského archivu: Dopisy A. Ullmanové 264. / Prsten s podobou Jelačiće vyměněn s Žižkou 

264. / Žiněný prstýnek 264. // Schlüßebuské elegie 259. / Bradáč, Stratimír / Chmela Frič 

pod tištěný seznam oprav na konci svazku červeně dopsány manu JVF další dvě změny se 

stránkovými odkazy: 464. baron Reinsperk, ne Weißenfels / 470. malými 

na zadním vakátu tužkou ve sloupci výčet rýmujících se slov, rukopis dvou osob – 

pravděpodobně jazyková hra (šípy / vtipy / nedovtipy / řípy / zmoklé slípy / di Ty / cípy / lípy / 

polotondo hnípy / nedochapy / čípy / týpy / střípy) a vpisy:  

když hada potříti chceš na hlavu nejjistější? ale kdeže hlava jeho? 

Kdos věrný Čech to s dobrým svedomím 

Kdo věrný vlasti syn máš dobré svedomí / ten ale ostr nelekej se šípů 

 

55: druhý oddíl Pamětí, předsádky zdobeny florálním vzorem 

v textu tužkou dle pravítka podtrháno a v okrajích tužkou vpisky úhledným písmem (rkp manu 

Fričova dcera Božena), katalogizační vpisy tužkou OZ jako u předešlých exemplářů; zatržení 

v okraji a podtržení v textu, výjimečně též fialovou tužkou, špičaté závorky; černým perem a 

tužkou zatržena jména ve výčtech 

na první straně textu v obou okrajích tužkou poznámky manu BF: „třetí osobou zpraveni“ → 

pod pseudonym Ritter skrytý Honza Palacký.; „po příteli vzkázati“ → také Honza Palacký (řekl 

mi strýc Vojtěch 20. XII. 1904.) 

nad název III. a IV. kapitoly doplněna fialovou tužkou datace: 1847 

na s. 139 fialovou tužkou poznámka v okraji: „v proudu osudných březnových událostí!“ → 

1848 předběhl o celý rok napřed; na s. 244 (omyl v paginaci. tištěno s. 246) ve vnějším okraji: 

snad vychloubavé?; podobně na s. 379 (omyl v paginaci. tištěno s. 381) ve vnějším okraji: snad 

je jim příliš vychloubavé? 
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56: třetí oddíl Pamětí, předsádky zdobeny florálním vzorem 

v textu tužkou podtrháno a zatrháno v okraji, tužkou katalogizační poznámky a vpisky v okraji 

manu OZ a BF (zejména pořádání korespondence), černým perem opravy a věcné doplňky reálií 

manu JVF, obyčejnou i fialovou tužkou zatrženy významné pasáže a zatrhávána jména ve 

výčtech 

 

57: čtvrtý oddíl Pamětí, předsádky zdobeny florálním vzorem 

v textu tužkou podtrháno a zatrháno v okraji (několikrát též fialovou tužkou), tužkou 

katalogizační poznámky a vpisky v okraji manu OZ a BF (zejména pořádání korespondence), 

černým perem doplňky reálií manu JVF  

na s. 199 a 200 doplněk černým perem: „skutečným prvním tu slabochem byl vlastně jediný 

X!“ → Sladkovský; s dost zarputilým svědkem → Sladkovský 
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nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a kartografové, literární typologie, textové a výtvarné 
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Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte 2004, Heft 1–2:  

• Armin Schlechter, Thomas Stäcker: Auf den Spuren der Bücher – 

Provenienzforschung und ihre Probleme. 
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ZIELECKÁ, Olga: Památce Josefa Václava Friče a jeho choti Anny rodem Kavalírové 

(Sázavské). Praha, Státní tiskárna 1937–1938. 
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uprostřed 19. století. In Utopie/dystopie: Podoby – proměny – hranice. 1. vydání. Praha: 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015, s. 25–38. ISBN 978-80-7308-579-7. 

 

Rozpaky editorské čili První moderní edice zapomenutého románu Karla Sabiny. / Editorial 

Embarrassment: On the First Modern Edition of Karel Sabina’s Forgotten Novel. In Slovo a 

smysl, 2014, roč. 11, č. 22, s. 149–154. ISSN 1214-7915. Recenze edice Sabinova románu Král 

Ferdinand V. Dobrotivý a jeho doba (Academia, Praha 2013).  

 

Osobní knihovna Josefa Václava Friče. Poznámky na okraj. In Sborník Národního muzea 

v Praze, řada C – Literární historie, roč. 58, 2013, č. 3–4, s. 66–70. ISSN 0036-5351. Metodika 

výzkumu knižních proveniencí z pohledu literární historie.  
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Textologické studie Alexandra Sticha. / Textological Study of Alexander Stich. In Slovo a 

smysl, 2013, roč. 10, č. 19, s. 135–138. ISSN 1214-7915. Recenze souborného vydání prací 

Alexandra Sticha Sabina – Němcová – Havlíček a jiné textologické studie.  

 

Pod vlivem úplňku. In Tělo, smysly, emoce v literatuře. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v 

Praze, Filozofická fakulta, 2012, s. 69–79. ISBN 978-80-7308-443-1.  

 

Michal Charypar epigon a tvůrce. / Michal Charypar; the Epigon and Author. In Slovo a smysl, 

2011, roč. 8, č. 16, s. 161–177. ISSN 1214-7915. Recenze monografie Michala Charypara Karel 

Sabina – „epigon“ a tvůrce.  

 

Herloš! In Souvislosti. Revue pro literaturu a kulturu, 2010, roč. 21, č. 1, s. 254–258. ISSN 

0862-6928. Recenze knihy Zuzany Urválkové Dvojlomná zrcadlení: Dílo Karla Herloše-

Herloβsohna v českém literárním kontextu. 

  



27 

 

školení a semináře 

6. 6. 2018 účast na workshopu Dílna učitelské praxe, navazující na absolvovaný kurz 

Vzdělávací program pedagogických dovedností pořádaném Rektorátem 

Univerzity Karlovy, lektorky Ing. Karolina Duschinská, Ph.D., Mgr. Radka 

High, Ph.D. 

 

duben 2018 11. 4. – 25. 4., absolvování série workshopů Testování ve vysokoškolské 

výuce v rámci projektu MŠMT a EU v operačním programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání, v projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro 

potřeby trhu práce, lektoři RNDr. Čestmír Štuka, RNDr. Patrícia Martinková a 

MUDr. Martin Vejražka (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002362) 

 

2018 17. 1. – 28. 2., absolvování certifikovaného kurzu celoživotního vzdělávání 

Vzdělávací program pedagogických dovedností pořádaném Rektorátem 

Univerzity Karlovy, lektorky Ing. Karolina Duschinská, Ph.D., Mgr. Radka 

High, Ph.D., Mgr. Pavla Sovová, Ph.D. (osvědčení ev. č. CVZ9020180010) 

 

 

ediční a redakční práce 

2019  odpovědný redaktor – redakční příprava knihy v České knižnici 

(redakční práce) 

Alois Jirásek: Staré pověsti české, sv. 101 

 

2019  odpovědný redaktor – redakční příprava knihy v České knižnici 

(kolace, redakční práce) 

Jáchym Topol: Sestra, sv. 100 

 

2019  odpovědný redaktor – redakční příprava knihy v České knižnici 

(redakční práce, korektury) 

Jan Hus: Výbor z drobných českých spisů / České listy, sv. 99 

 

2018–2019 odpovědný redaktor – redakční úprava knihy v České knižnici 

(redakční úprava a korektura před dotiskem) 

František Hrubín: Básně, sv. 59 

 

2018  odpovědný redaktor – redakční příprava knihy v České knižnici 

(plná kolace, redakční práce, korektury, spoluautor edičního řešení) 

Karel Havlíček: Básně a prózy, sv. 98 

 

2018  odpovědný redaktor – redakční příprava knihy v České knižnici 

(plná kolace, transkripce německého rukopisu do latinky, spoluautor překladu 

z němčiny do češtiny a stylistická úprava textu, různočtení, redakční práce, 

korektury) 
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Václav Kliment Klicpera: Divadelní hry, sv. 97 

 

2018  odpovědný redaktor – redakční příprava knihy v České knižnici 

(plná kolace, redakční práce, korektury) 

Josef Kainar: Básně, sv. 96 

 

2018  odpovědný redaktor – redakční příprava knihy v České knižnici 

(plná kolace, redakční práce, korektury) 

Egon Hostovský: Dům bez pána / Půlnoční pacient, sv. 95 

 

2017  odpovědný redaktor – redakční příprava dvousvazkové edice České knižnice 

(plná kolace, redakční práce, korektury) 

Kryštof Harant: Putování, sv. 91-I/II 

 

2017  odpovědný redaktor – redakční příprava knihy v České knižnici 

(plná kolace, redakční práce, korektury) 

Václav Havel: Hry, sv. 93 

 

2017  odpovědný redaktor – redakční příprava reedice knihy v České knižnici 

(plná kolace, redakční práce, korektury) 

Božena Němcová: Babička, sv. 94 

 

2017 redakce knihy Luisy Es. (vl. jm. Petra Suchá). Příběh jednoho vztahu… 

Pokračování. ISBN 978-80-270-1751-5, s. 138 (stylistická úprava textu, 

korektury) 

 

2017  vědecký a odpovědný redaktor – redakční příprava knihy v České knižnici 

(kolace, redakční práce, korektury, spoluautorství komentáře a ediční přípravy) 

  Jaromír John: Večery na slamníku, sv. 90 

 

2016–2017 redakce monografie Jiří Altmann – osobnost a tvorba. Praha: Altmanns 

Publishing, 2017, s. 256, ISBN 978-80-270-1417-0. 

(redakce, stylistická úprava textu, korektury) 

 

2016  odpovědný redaktor – redakční příprava knihy v České knižnici 

(kolace, redakční práce, korektury) 

  Jiří Kolář: Prometheova játra / Trilogie, sv. 88 

 

2016  odpovědný redaktor – redakční příprava knihy v České knižnici 

(kolace, redakční práce, korektury) 

  Jaroslav Vrchlický: Epické básně, sv. 87 

 

2016  odpovědný redaktor – redakční příprava knihy v České knižnici 

(plná kolace, redakční práce, korektury) 
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Svatopluk Čech: Výlety pana Broučka, sv. 86 

 

2016  odpovědný redaktor – redakční příprava reedice knihy v České knižnici 

(plná kolace, redakční práce, korektury) 

Život svaté Kateřiny, sv. 89 

 

2015 redakce knihy Luisa Es. (vl. jm. Petra Suchá). Příběh jednoho vztahu. Praha: 

Powerprint, s r. o., 2015, s. 82, ISBN 978-80-87994-52-8. 

 

2014  odpovědný redaktor – redakční příprava knihy k vydání v České knižnici  

(plná kolace, redakční práce, korektury) 

  Sova, Antonín. Básně. Brno: Host 2014, 616 s. 

 

2013–2014 odpovědný redaktor – redakční příprava knihy k vydání v České knižnici 

(plná kolace, redakční práce, korektury) 

  Polák, M. Z. Vznešenost přírody. Cesta do Itálie. Brno: Host 2014, 580 s. 

 

2013–2014 spolupráce na scénáři k hranému dokumentu České televize Karel Sabina a 

jeho doba, televizní film, dokumentární, scénář a režie: Ljuba Václavová, 

kamera: Josef Nekvasil, rok výroby: 2013, premiéra: ČT art 11. 2. 2014 20:20 

 

 

odborné projekty a granty 

2015–2016 interní grantový vědecko-výzkumný projekt Národního muzea P15/01IG-HE: 

Josef Václav Frič – spisovatel, zapisovatel a vpisovatel (navrhovatel a řešitel) 

 

2012–2016 grantový projekt PRVOUK 09: Literatura a umění v mezikulturních 

souvislostech 

VVZ Metodika ediční práce (spoluřešitel) 

VVZ Brak a popkultura (externí účastník) 

 

2012 vnitřní grant FF UK VG031: Ediční příprava neznámých textů Karla Sabiny 

(navrhovatel a řešitel) 

 

2012–2014 grantový projekt NAKI: DF12P01OVV023 – PROVENIO: Metodika výzkumu 

knižních proveniencí (účastník)  

 

2012  grantový projekt GAČR 405/09/H003: Identita české literatury a její 

mezinárodní kontext (účastník) 

 

2010–2011 výzkumný záměr MSM 0021620824 (účastník) 

 

2009  specifický výzkum FF UK 2009/224125 (účastník) 
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2008  specifický výzkum FF UK 2008/550 (účastník) 

 

 

 

výuka ÚČLK FF UK 

 

2018/2019 (ZS) ABO500808 x03/x04: Základy literární historie I (2 paralelky) 

2016/2017 (ZS) ABO500808 x02/x04: Základy literární historie I (2 paralelky) 

2015–2016  vedení diplomové práce Terezy Sudzinové (nedokončila) 

2015–2016  vedení bakalářské práce Terezy Vrbové (nedokončila) 

2015/2016 (LS) ABO100641: Základy práce s textem 

2015/2016 (ZS) ABO100350: Základy literární historie I 

2014/2015 (LS) ABO100545: Praktická práce s textem II 

2014/2015 (ZS) ABO100350: Základy literární historie I 

2014/2015 (ZS) ABO100494: Praktická práce s textem 

1. 3. 2014  přednáška pro uchazeče o studium české literatury na FF UK 

2013/2014 (LS) ABO500150: Práce s textem pro začátečníky II 

2013/2014 (ZS) ABO500363: Práce s textem pro začátečníky I 

2013/2014 (ZS) ABO100350: Základy literární historie I 

2012/2013 (ZS) ABO100350: Základy literární historie I  

 

 

 

 

konference 

 

19. 12. 2018, Praha Kruh přátel českého jazyka, Nové edice České knižnice, Ústav 

českého jazyka a teorie komunikace, FF UK 

 

20. 4. 2018, Praha Egon Hostovský: Literární dobrodružství českého židovského 

spisovatele ve 20. století, Filozofická fakulta UK (PROGRES 

Q12: Literatura a performativita, projekt Kreativita a adaptabilita 

jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě) 

 

29. 11. 2016, Praha IX. textologické kolokvium Na téma Česká knižnice, Ústav pro 

českou literaturu AV ČR 

název příspěvku: K edičnímu řešení textů 19. století v České knižnici 

 

7. 7. 2015, Praha Osobnosti česko-francouzské kulturní mediace: kolem Hanuše 

Jelínka (1878–1944) / Figures de la médiation culturelle entre la 

France et les pays tchèques: autour de Hanuš Jelínek (1878–

1944), conférence organisée par la Bibliothèque du Musée 

national (Prague) dans le cadre du projet Provenio financé par le 
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ministère tchèque de la Culture (projet NAKI) avec la 

collaboration du centre de recherches Europes-Eurasie (Inalco, 

Paris) 

název příspěvku: Fričova pařížská léta tučná i hubená (sb. NM/C 2016, č. 1, s. 45–47) 

 

5. 12. 2014, Praha Utopie/dystopie – podoby a proměny tématu v uměnovědných, 

historických a filologických oborech (PRVOUK 09 UK: 

Literatura a umění v mezikulturní komunikaci) 

název příspěvku: Česká společnost: projekty, představy a utopie uprostřed 19. století (sb. 

Utopie/dystopie: Podoby – proměny – hranice. Praha: FF UK 2015, s. 25–38) 

 

17.–19. 10. 2012, Praha Česko-polská konference „Tělo, smysly, emoce v jazyce a 

literatuře“ 

název příspěvku: Pod vlivem úplňku (sb. Tělo, smysly, emoce v literatuře. Praha: FF UK 

2012, s. 69–79) 

 

19.–21. 9. 2012, Bořetice Doktorandská konference grantu GAČR 405/09/H003 

název příspěvku: Rozpaky textologa nad obrozenskou prózou 


