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Tématem diplomové práce Josefa Havlana je rozbor a edice vzájemné korespondence Augus

ta Sedláčka ajeho druhé manželky Terezy, roz. Barcalové, z let 1916-1925, uložené ve 

Státním okrClsním archivu v Písku. Navazuje tak svým způsobem na Vlastimilem Koldou 

již vydanou Sedláčkovu korespondenci Karolině Rajské, jeho první lásce. 

Práce je logicky členěna do dvou hlavních oddílů, textového a edičního. Úvodem práce zařa

dil autor přehledný úvod věnovaný osobnosti Augusta Sedláčka ajeho druhé manželky a 

jejich vzájemnému vztahu, o němž vypovídají jednak dopisy, jednak Vzpomínky Terezy 

Sedláčkové. Následující oddíl, v němž se autor zaměřil na zhodnocení pramenů, jejich vy

užití a interpretaci v dosavadní literatuře, rozčlenil J. Havlan na pasáž věnovanou prame

nům dokumentujícím život A. Sedláčka a vypovídajícím o jeho osobnosti a pasáž věnova

nou jeho druhé manželce. Pokud jde o dosavadní využití a především zpracování těchto 

pramenů badateli věnujícími se Sedláčkově osobnosti, věnoval se autor především pracím 

Ondřeje Koláře, hlavní pozornost však zaměřil na prameny dosud nevydané. Stejným způ

sobem postupoval i v případě Terezy Sedláčkové. Pro dokreslení celkového obrazu využil 

J. Havlan informací získaných z osobních rozhovorů s některými pamětníky. 

Druhý oddíl je věnován již vlastní edici: úvodem je podána přehledná charakteristika osobní

ho Sedláčkova fondu, následuje zevrubný popis editovaného souboru korespondence včet

ně obsahové analýzy, užitečné je připojení tabulkového přehledu editovaných písemností. 

Pokud jde o vlastní edici, je potřeba zvláště ocenit, že editor dodržuje ediční zásady, které 

si vytýčil (což nebývá u prací tohoto typu pravidlem), z hlediska jazykového lze jen uvítat 

zachování maximální autentičnosti textů. Rovněž je důkladně zpracován připojený vědec

ko-informační aparát (především poznámky a jmenný rejstřík). Lze si jen přát a doufat, že 

autor bude ve své práci pokračovat. Z tohoto hlediska by bylo více než užitečné obdobné 

zevrubné zpracování Sedláčkovy korespondence s jeho první manželkou a vzájemné po

rovnání obou souborů korespondence (event. včetně již vydaného souboru korespondence 

s Karolinou Rajskou). 



Závěr: práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako výbornou. 

~~ 
PhDr. Ivana Ebelová, CSc. 

vedoucí práce 
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