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Anotace 

 

Diplomová magisterská práce mapuje konstituování, podobu a vývoj literárního časopisu 

Host v devadesátých letech dvacátého století. Konkrétně jsou v práci zkoumána všechna 

čísla časopisu, která vyšla v období mezi lety 1989 a 1997. Zvláštní důraz je v diplomové 

práci kladen na literárně-kritické texty, které byly v průběhu zkoumaného období 

publikovány v rubrice Margiana. Teoretická část práce komplexně představuje historii 

časopisu, zaměřuje se také na transformaci médií po listopadu 1989 a na literárně 

zaměřenou časopiseckou produkci devadesátých let. Pozornost je v diplomové práci 

věnována také značně proměnlivé periodicitě časopisu mezi lety 1989 až 1997, zmíněni 

jsou i stálí redaktoři a šéfredaktoři listu v tomto období. Práce se dále zabývá etablováním 

rubrik časopisu na počátku devadesátých let a grafickou podobou jednotlivých čísel 

časopisu. Stěžejní částí práce je analýza rubriky Margiana, ve které byly v devadesátých 

letech publikovány především literárně-kritické a publicistické texty. S pomocí 

kvantitativní obsahové analýzy rubriky je v práci odhalena její žánrová a tematická 

skladba, vývoj rubriky i nejčastější autoři příspěvků. Podoba literárně-kritických textů 

rubriky je představena analýzou šesti vybraných recenzí různých autorů. Součástí práce je 

také rozhovor s šéfredaktorem listu Miroslavem Balaštíkem. 

 

 

Annotation 

 

This diploma thesis deals with the constitution, form and development of the literary 

magazine Host in the nineties of the twentieth century. To be specific, all issues of the 

magazine published between the years 1989 and 1997 are examined. Particular emphasis is 

placed on the literary-critical texts published in the Margiana section during the examined 

period. The theoretical part of the thesis focuses on the history of the journal and also 

describes the transformation of the Czech media after the events of November 1989. The 

production of the Czech literary magazines in the nineties of the twentieth century is also 

presented in this part of the thesis. Attention is also paid to the highly variable periodicity 

of the magazine during the years 1989 and 1997. The editors and editors-in-chief of the 



 

 

 

magazine are also mentioned. The thesis also deals with the establishment of the journal 

sections in the early 1990s and focuses on the group of writers who contributed to the 

magazine. The diploma thesis also includes a description of the graphic form of individual 

issues of the magazine. The main part of the thesis consists of the analysis of the Margiana 

section, in which the literary-critical and journalistic texts were published. The quantitative 

content analysis of the section reveals its genre and thematic structure, its development and 

the most frequent contributors. The thesis also analyzes six selected book reviews by 

various authors that were published in the Margiana section. The thesis includes an 

interview with the editor-in-chief Miroslav Balaštík, too. 
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Úvod 

 

 Literární a kulturní periodika mají v mediálním prostředí svou jedinečnou funkci. 

Přinášejí cenné a potřebné informace o aktuálním literárním a kulturním dění a svou 

činností spoluvytvářejí literární a kulturní scénu. Jedním z literárních časopisů, které 

můžeme na přelomu dvacátého a dvacátého prvního století i v současnosti považovat za 

jeden z nejvýznamnějších, je časopis Host. Jelikož současný časopis Host patří mezi má 

oblíbená periodika věnující se literatuře, rozhodla jsem se věnovat se mu ve své diplomové 

magisterské práci. 

 Mezi významná období historie časopisu nepochybně patří devadesátá léta, která 

do jisté míry předznamenala současnou podobu časopisu. Tuto dekádu lze z hlediska 

tuzemského mediálního prostředí obecně považovat za velice dynamickou. Diplomová 

práce se pokusí zjistit, jak se v první dekádě rozvíjející se demokracie v Československu a 

následně v České republice vyvíjel časopis Host. V praktické části práce bude kladen důraz 

na literárně-kritické texty, které byly v časopisu v devadesátých letech publikovány. 

Ačkoliv se časopisu Host již věnovala řada akademických prací, většina z nich zkoumala 

jiné časové období periodika, případně se devadesátými léty zabývala pouze povrchně.1  

Hlavním cílem diplomové magisterské práce je zachytit konstituování časopisu 

Host v devadesátých letech 20. století. Pro účely práce bylo prozkoumáno období mezi lety 

1989 až 1997. Rok 1989 byl do zkoumaného období zařazen z toho důvodu, aby bylo 

                                                           
1 Soustavně se časopisu Host (a jeho předchůdci Hostu do domu) věnovala například Helena Stinglová na 

Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V bakalářské práci se zabývala rubrikou Osobnost časopisu Host 

v letech 2002 až 2005, v magisterské diplomové práci se pak zaměřila na vývoj časopisu Host do domu pod 

vedením Jana Skácela. Komparací obou titulů se v bakalářské práci zabývala Barbora Najbrtová, její práce, 

která popisovala také vliv politické moci na časopis Host do domu, byla obhájena v roce 2011 na Filozofické 

fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V roce 2010 dále obhájila na Filozofické fakultě 

Masarykovy univerzity v Brně Veronika Pazderková bakalářskou práci, která se věnovala samizdatovému 

období časopisu Host, respektive především jeho prvnímu číslu z roku 1985. 

STINGLOVÁ, Helena. Proměny rubriky Osobnost měsíčníku Host v rozmezí let 2002–2005. Praha: 2009. 66 

s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 

žurnalistiky, Katedra žurnalistiky. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Jana Čeňková, Ph.D. 

STINGLOVÁ, Helena. Básník šéfredaktorem: proměny časopisu Host do domu pod vedením Jana Skácela 

(1963 – 1969). Praha, 2011. 119 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Jana 

Čeňková, Ph.D. 

NAJBRTOVÁ, Barbora. Literární časopis Host (do domu) pod vlivem politické moci i proti ní a jeho 

současná podoba. Č. Bud., 2011. Bakalářská práce (Bc.) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 

Filozofická fakulta. Vedoucí bakalářské práce doc. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D. 

PAZDERKOVÁ, Veronika. Samizdatová edice časopisu Host. Brno, 2010. Bakalářská práce (Bc.) 

Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví. Vedoucí bakalářské 

práce PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. 



 

 

4 

možné popsat přerod samizdatového časopisu v legálně vycházející periodikum se všemi 

formálními i obsahovými změnami, které jsou s tímto přerodem spojené. Jelikož se po roce 

1997 stabilizovalo fungování časopisu a od roku 1998 vycházel Host se stálou periodicitou 

deseti čísel ročně, byl jako poslední rok zkoumaného období stanoven rok 1997, ve kterém 

vyšlo celkem osm čísel. 

V teoretické části byly informace čerpány také ze sekundární literatury, především 

z literárněvědných a literárněhistorických titulů. Ke zkoumání vybraného období časopisu 

byly využity především primární zdroje – tedy jednotlivá čísla časopisu Host, která vyšla 

mezi lety 1989 až 1997. Dohromady se jedná o třiatřicet čísel časopisu. Vzhledem k tomu, 

že čísla zkoumaného období dosud nejsou k dispozici v digitalizované podobě v archivu 

časopisu Host, byly ke studiu využity původní čísla časopisu z fondu Národní knihovny 

České republiky a z několika fakultních knihoven Univerzity Karlovy. Jako významný 

zdroj poznatků posloužil také rozhovor s Miroslavem Balaštíkem, který tvoří přílohu 

diplomové práce. 

Snahou diplomové magisterské práce je představit uceleně zkoumané období 

časopisu. Pro skutečně komplexní popis tohoto období je nezbytné pochopit také historické 

souvislosti vydávání listu. Z toho důvodu je první kapitola diplomové práce věnována 

historii časopisu, jeho předchůdcům a tradici v české mediální krajině. Ve druhé kapitole je 

následně představeno období devadesátých let z hlediska literárně zaměřené časopisecké 

produkce. Práce se zabývá transformací médií po listopadových událostech roku 1989, 

představuje také vybraná literární a kulturní periodika doby. Následující kapitola práce se 

zabývá periodicitou časopisu mezi lety 1989 až 1997 a složením redakce. Stručně jsou 

představeni také všichni šéfredaktoři, kteří časopis vedli ve zkoumaném období. 

V diplomové práci je rozebrána také obsahová náplň časopisu mezi lety 1989 až 1997. 

Zdůrazněno je etablování rubrik časopisu, práce se následně soustředí rovněž na okruh 

autorů, jejichž tvorba byla v časopise ve zkoumaném období publikována. Poslední 

kapitola teoretické části práce popisuje grafickou podobu jednotlivých čísel časopisu a 

zaměřuje se na nejvýraznější vizuální prvky. 

V praktické části diplomové práce jsem se rozhodla věnovat rubrice Margiana 

časopisu Host, ve které byly ve zkoumaném období publikovány především literárně-

kritické a krátké publicistické texty. Ačkoliv původní snahou diplomové magisterské 

práce, která je nastíněna v tezi práce, bylo popsat proměnu několika rubrik, během 
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zpracování práce bylo od tohoto záměru upuštěno vzhledem k přílišnému rozsahu. 

 Diplomová magisterská práce se od původní teze odchyluje i využitím kvantitativní 

obsahové analýzy. Aspirací kvantitativní obsahové analýzy bylo s pomocí navržených 

výzkumných otázek zjistit, jaká byla žánrová a tematická skladba rubriky Margiana ve 

sledovaném období, jak se tato skladba proměňovala a jací autoři do rubriky nejčastěji 

přispívali. Kombinace kvantitativní a kvalitativní analýzy představila rubriku komplexně. 

Tomu odpovídalo i rozvržení kapitol. 

 Část práce věnovaná literárně-kritickým textům rubriky Margiana obsahuje 

kvalitativní analýzu šesti vybraných recenzí. Její snahou bylo zachytit charakter literárně-

kritických textů, které byly v rubrice publikovány. Pro analýzu byly zvoleny recenze 

Dalibora Maňase, Tomáše Reichela a Aleny Přibáňové. Od každého z autorů byly 

analyzovány dva literárně-kritické texty. Zvoleny byly tak, aby vhodně reprezentovaly 

rozmanitost žánrů recenzovaných knih v rubrice Margiana.  

 V závěru diplomové magisterské práce jsou shrnuty poznatky získané kvantitativní 

obsahovou analýzou i analýzou vybraných recenzí. Kromě této klíčové části práce je 

v jejím závěru komplexně představen časopis Host devadesátých let, a to ve všech 

zjištěných souvislostech. 
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1. Historie časopisu Host, jeho předchůdci a tradice 

 

Chceme-li komplexně zmapovat historii současného časopisu Host v české 

mediální krajině, a to včetně jeho předchůdců, musíme se v čase přesunout téměř o století 

zpět. První číslo prvorepublikového Hosta si čtenáři mohli přečíst už v roce 1921.2 Podoba, 

periodicita i obsahová stránka časopisu se v průběhu času proměňovaly a kopírovaly 

historický a politický vývoj země, po celou dobu svého vycházení však Host patřil mezi 

významná česká kulturní periodika.  

Celkově je možné historii časopisu rozdělit na čtyři hlavní samostatná období – na 

období meziválečné, kdy vycházel prvorepublikový avantgardní časopis Host, období mezi 

lety 1954 a 1970, kdy Svaz československých spisovatelů vydával měsíčník (a později 

čtrnáctideník) pojmenovaný Host do domu, na období samizdatové, kdy časopis znovu 

získal název Host a vycházel od poloviny osmdesátých let pod vedením Dušana Skály jako 

sborník jednou ročně, a konečně na období porevoluční, během kterého se podoba Hosta 

postupně ustálila, časopis získal na oblibě, a jeho vydávání se úspěšně překlenulo nejen do 

dalšího desetiletí.3  

Na tomto místě je třeba zmínit, že na sebe časopisy z jednotlivých období nutně 

nenavazovaly, spíše na sebe vzájemně odkazovaly názvem a literárním obsahovým 

zaměřením. Přestože je hlavním tématem mé diplomové práce období konce vydávání 

samizdatového časopisu a nástupu časopisu porevolučního, tedy konkrétně čísla Hosta 

vydaná mezi lety 1989 a 1997, pokusím se na následujících stránkách nastínit stručnou 

historii všech verzí tohoto významného periodika.  

 

1.1 Prvorepublikový Host 

 

Nejstarší předchůdce současného časopisu Host začal vycházet pod stejným 

názvem již v roce 1921.4 Za jeho založením stál tehdejší avantgardní spolek Literární 

skupina, který byl zaregistrován 11. září 1921.5 Přibližně měsíc poté vydalo uskupení první 

                                                           
2 Historie. Časopis Host [online]. [cit. 2019-09-11]. Dostupné z: https://casopishost.cz/o-nas 
3 Tamtéž. 
4 MUKAŘOVSKÝ, Jan a kol. Dějiny české literatury. IV, Literatura od konce 19. století do roku 1945. 1. 

vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 174. 
5 ŠÁMAL, Petr a kol. Literární kronika první republiky: události, díla, souvislosti. Praha: Academia, 2018, s. 

80. 
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číslo nového literárního časopisu Host (viz příloha č. 1).  

Literární skupina patřila ve dvacátých letech minulého století k významným 

kulturním útvarům. Prvorepublikové kulturní a literární spolky, sdružení a hnutí zrcadlily 

tehdejší literární scénu, zároveň svým působením literaturu, autory i čtenáře formovaly. 

Sdružovaly především podobně smýšlející autory a intelektuály, kteří v nich své teze a 

myšlenky dále rozvíjeli. Stejně tomu bylo i v Literární skupině. Jejími členy byli 

především mladí autoři z oblasti Moravy, které nejvíce ovlivnily literární proudy 

expresionismus a francouzský unanimismus.6 Z členů spolku můžeme jmenovat například 

Lva Blatného, Čestmíra Jeřábka, Dalibora Chalupu, Františka Götze, Arnošta Ráže, 

Zdeňka Kalistu nebo třeba také básníka Konstantina Biebla, který se ke skupině připojil 

přibližně po roce jejího fungování.7 

Časopis Host můžeme v období mezi dvěma světovými válkami zařadit mezi 

levicově orientovaná kulturní periodika.8 Prvorepublikový Host fungoval po dobu osmi 

ročníků. Domovem časopisu bylo původně město Přerov, po několika stěhováních se však 

redakce nakonec usídlila v hlavním městě.9 Během prvního ročníku vyšlo dohromady 

jedenáct čísel časopisu, a to s měsíční frekvencí od října 1921 do srpna 1922.10 Dalších 

sedm ročníků pravidelně obsahovalo deset čísel časopisu, které soustavně vycházely 

v období mezi říjnem a červencem. Celkem si tedy čtenáři mohli mezi lety 1921 a 1929 

přečíst 81 čísel časopisu. 

Obsahová náplň časopisu byla především v jeho raných číslech formována zejména 

děním v Literární skupině. Přibližně do třetího ročníku včetně do časopisu přispívali 

zejména mladí autoři, od čtvrtého ročníku nebyl věk autorů striktním kritériem – autorská 

základna Hosta se rozrostla i o jména zkušenějších literátů. Na stránkách Hosta byla 

otištěna například stať Poetismus, kterou napsal Karel Teige,11 do časopisu po dobu 

                                                           
6 Literární skupina. In: VLAŠÍN, Štěpán, ed. Slovník literárních směrů a skupin. 2., dopln. vyd. Praha: 

Panorama, 1983, s. 144. 
7 Tamtéž. 
8 ČEŇKOVÁ, Jana. Levicově orientované kulturní a literární časopisy, umělecká uskupení. In: 

OSVALDOVÁ, Barbora a ČEŇKOVÁ, Jana. Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami. Vydání 

první. Praha: Academia, 2017, s. 129 – 141. 
9 Historie. Časopis Host [online]. [cit. 2019-09-11]. Dostupné z: https://casopishost.cz/o-nas 
10 TROCHOVÁ, Zina. Host. In: FORST, Vladimír a kol. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. Díl 

2, sv. 1. H-J. Praha: Academia, 1993, s. 287. 
11 ČEŇKOVÁ, Jana. Levicově orientované kulturní a literární časopisy, umělecká uskupení. In: 

OSVALDOVÁ, Barbora a ČEŇKOVÁ, Jana. Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami. Vydání 

první. Praha: Academia, 2017, s. 134. 
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několika čísel přispíval kupříkladu i básník Vítězslav Nezval.12 Většina čísel se držela 

zavedené struktury rubrik, za celou dobu vydávání časopisu vznikla ale také dvě speciální 

čísla – čtvrté číslo třetího ročníku uctilo památku Jiřího Wolkera, druhé číslo čtvrtého 

ročníku se pak podrobně zabývalo ruským avantgardním uměním. Host se kromě tohoto 

čísla obecně často věnoval ruské avantgardě, především pak mladým ruským umělcům.13 

Už jako prvorepublikový časopis měl však Host poměrně široký obsahový záběr, jak 

popisuje Zina Trochová v druhém díle Lexikonu české literatury:  

„Host sledoval nejnovější dění v uměleckém vývoji, přinášel studie o směrech a 

školách; pozorně byla hodnocena současná česká produkce básnická i prozaická 

v kritikách věnovaných tvorbě jednotlivých autorů i ve statích shrnujících a bilancujících. 

Teoretické úvahy se zabývaly vztahem doby a umění, perspektivami literatury a generační 

problematikou.“14 

Přestože nejčastějšími autory textů v časopisu Host byli samozřejmě samotní 

členové Literární skupiny, pravidelně do něj přispívali také členové někdejšího literárního 

hnutí Devětsil. „Se soudobým a do jisté míry konkurenčním hnutím mladé generace, 

s Devětsilem, měla Literární skupina řadu společných rysů: odpor k maloměšťáctví a 

individualismu, socialistické názory i to, že oba směry chtěly být víc než jen uměleckým 

programem, usilovaly stát se programem životním. K zásadním rozporům mezi nimi 

docházelo jak v pojetí funkce umění, tak i v chápání revoluce a socialismu.“15 Sblížení 

obou spolků bylo patrné zejména ve třetím ročníku časopisu, v dalších letech se příspěvky 

členů Devětsilu objevovaly s nižší frekvencí.16 

Názorové rozepře se spolkem Devětsil přispěly k postupnému úpadku časopisu. 

Literární skupina ztrácela své výsadní postavení v literárním dění a tisk časopisu Host 

v roce 1929 ukončila.17 V posledním roce existence prvorepublikového časopisu měl jeho 

                                                           
12 TROCHOVÁ, Zina. Host. In: FORST, Vladimír a kol. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. Díl 

2, sv. 1. H-J. Praha: Academia, 1993, s. 287. 
13 Na začátku byl Host. In: GABRIELOVÁ, Bronislava a MARČÁK, Bohumil. Kapitoly z dějin brněnských 

časopisů: osobnosti, díla, instituce. Brno: Masarykova univerzita, 1999. Spisy Fakulty sociálních studií 

Brněnské univerzity, s. 43. 
14 TROCHOVÁ, Zina. Host. In: FORST, Vladimír a kol. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. Díl 

2, sv. 1. H-J. Praha: Academia, 1993, s. 287. 
15 Literární skupina. In: VLAŠÍN, Štěpán, ed. Slovník literárních směrů a skupin. 2., dopln. vyd. Praha: 

Panorama, 1983, s. 144. 
16 TROCHOVÁ, Zina. Host. In: FORST, Vladimír a kol. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. Díl 

2, sv. 1. H-J. Praha: Academia, 1993, s. 287. 
17 Historie. Časopis Host [online]. [cit. 2019-09-11]. Dostupné z: https://casopishost.cz/o-nas 
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redakci na starosti významný literární historik a kritik Václav Černý.18 Díky tomu byla 

v posledním ročníku časopisu publikována řada významných studií o současném umění.19 

 

1.2 Host do domu 

 

Host do domu navazoval na tradici původního prvorepublikového periodika a 

vycházel v období let 1954 až 1970.20 Podtitul tohoto periodika zněl „Měsíčník pro 

literaturu, umění a kritiku“, v dubnu roku 1969 se pak podtitul listu změnil na 

„Čtrnáctideník pro literaturu, umění a kritiku“.21 Zejména v šedesátých letech byl Host do 

domu jedním z nejvýznamnějších literárních časopisů na české scéně.  

Po represích a politickém útlaku padesátých letech přišlo v šedesátých letech mírné 

uvolnění totalitního režimu, literární kultura vzkvétala a kulturní a literární časopisy 

zažívaly tzv. zlaté časy. Toto období lze zároveň považovat za nejúspěšnější éru časopisu, 

respektive jeho předchůdců i následujících verzí. 

„Jazyk literární publicistiky se vymanil z dogmatických klišé  

a zabydlených frází. Začalo se hledat vědomí souvislostí, byla odkrývána zamlčovaná 

kontinuita české kultury. Bořily se faktické i pomyslné bariéry oddělující nás od 

demokratického světa. Na společenský pohyb měla stále větší vliv především literární 

periodika.“22  

Domovem redakce časopisu bylo od počátku jeho vydávání až do jeho zániku 

město Brno,23 na rozdíl od prvorepublikového Hosta, jehož redakce se několikrát 

stěhovala. Za dobu fungování periodika se na pozici šéfredaktora vystřídali celkem tři lidé: 

od vzniku časopisu do roku 1963 redakci vedl Bohumír Macák, na jeho místo poté 

                                                           
18 ČEŇKOVÁ, Jana. Levicově orientované kulturní a literární časopisy, umělecká uskupení. In: 

OSVALDOVÁ, Barbora a ČEŇKOVÁ, Jana. Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami. Vydání 

první. Praha: Academia, 2017, s. 134. 
19 Na začátku byl Host. In: GABRIELOVÁ, Bronislava a MARČÁK, Bohumil. Kapitoly z dějin brněnských 

časopisů: osobnosti, díla, instituce. Brno: Masarykova univerzita, 1999. Spisy Fakulty sociálních studií 

Brněnské univerzity, s. 43. 
20 SVOBODA, Richard. Host do domu. In: DOKOUPIL, Blahoslav et al. Slovník českých literárních 

časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000. Brno: Host, 2002, s. 66. 
21 Host do domu nejen literární. In: GABRIELOVÁ, Bronislava a MARČÁK, Bohumil. Kapitoly z dějin 

brněnských časopisů: osobnosti, díla, instituce. Brno: Masarykova univerzita, 1999. Spisy Fakulty sociálních 

studií Brněnské univerzity, s. 109. 
22 Tamtéž. 
23 Tamtéž. 
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nastoupil Jan Skácel, kterého v roce 1969 vystřídal na poslední rok existence časopisu Jan 

Trefulka.24 Zejména jméno druhého šéfredaktora je s časopisem neodmyslitelně spjato. 

V roli šéfredaktora Skácel zavedl celou řadu nových rubrik časopisu, výraznou změnou 

prošel také okruh autorů, jejichž díla byla v časopise zveřejňována.25 Jako nezastupitelná 

se ukázala Skácelova schopnost stát za vlastním názorem navzdory možným problémům, 

jak popisuje Milan Uhde: „Skácel byl především vynikající básník s velkým smyslem pro 

hodnotu textu a dovedl se hodnoty textu zastat i proti politickým námitkám.“26  

Období časopisu pod básníkovým vedením pak bývá často označováno jako období 

největší prosperity listu. Významný podíl na tom jistě měl i Skácelův způsob vedení 

redakce: „Skácel vnesl do redakce jedinečné novinářské nápady, ale především nám dal 

pocit, že nic nediktuje, že poslouchá naše podněty a přidává k tomu své, které byly 

novinářsky i básnicky daleko průkaznější než naše. A dovedl se také časopisu statečně 

zastat. Dovedl otisknout Holanovu báseň v době, kdy Holan ještě v Praze nevycházel 

a říkalo se, že tištěn být nemá atd.“27 

Časopis měl především externí přispěvovatele, ale také několik konstantních 

redaktorů, například výše citovaného Milana Uhdeho či Jaromíra Tomečka. Mezi občasné 

spolupracovníky titulu pak patřili i známí literáti jako Ludvík Aškenazy, Bohumil Hrabal, 

Ivan Diviš, Vilém Závada, František Hrubín, Arnošt Lustig nebo Bohumil Říha.28 Do 

Hostu do domu pravidelně přispívali také nejvlivnější autoři a literární kritici doby – 

jmenovat můžeme kupříkladu Václava Černého, Olega Suse, Ludvíka Kunderu či Zdeňka 

Kožmína.29 Významnými přispěvovateli časopisu byli i kunsthistorici, výtvarníci a kritici 

výtvarného umění, jejichž texty pravidelně plnily výtvarnou rubriku. V prvních letech 

časopisu30 byl nejexponovanějším autorem této rubriky Václav Zykmund, v dalších letech 

se přidala celé řada autorů – například Albert Kutala, Ivo Krsek, Jiří Tandler nebo Igor 
                                                           
24 SVOBODA, Richard. Host do domu. In: DOKOUPIL, Blahoslav et al. Slovník českých literárních 

časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000. Brno: Host, 2002, s. 66. 
25 STINGLOVÁ, Helena. Básník šéfredaktorem: proměny časopisu Host do domu pod vedením Jana Skácela 

(1963 – 1969). Praha, 2011. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Jana 

Čeňková, Ph.D., s. 14. 
26 UHDE, Milan. Dobré jméno zůstává. Kulatý stůl na téma Host do domu. Host: Měsíčník pro literaturu a 

čtenáře. 2010, roč. 26, č. 9, s. 11. 
27 Tamtéž, s. 11-12. 
28 SVOBODA, Richard. Host do domu. In: DOKOUPIL, Blahoslav et al. Slovník českých literárních 

časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000. Brno: Host, 2002, s. 66 – 67. 
29 Host do domu nejen literární. In: GABRIELOVÁ, Bronislava a MARČÁK, Bohumil. Kapitoly z dějin 

brněnských časopisů: osobnosti, díla, instituce. Brno: Masarykova univerzita, 1999. Spisy Fakulty sociálních 

studií Brněnské univerzity, s. 111. 
30 Konkrétně mezi lety 1954 a 1957. 
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Zhoř.31  

Především v období šedesátých let nabízel časopis široké spektrum autorů, textů a 

žánrů. Zaměřoval se jak na českou literaturu, tak na aktuální světová literární díla, přinášel 

nové, dosud neznámé autory, zároveň však připomínal i důležitá jména literární historie. 

Snaha časopisu zachytit co nejrozmanitější pole autorů se zrcadlila i ve volbě jednotlivých 

rubrik: za všechny můžeme zmínit například rubriku „Návraty“, která přinášela ukázky 

starších či opomíjených básní a jejich zhodnocení současnými autory, nebo rubriku 

„Dvanáct rozhněvaných starých pánů“, která se soustředila na tuzemské spisovatele starší 

generace.32  

Host do domu nebyl jedinečný pouze díky svým textům o literatuře a kultuře, 

zajímavá byla i jeho grafická úprava a vztah k výtvarnému umění, jak dokládají Bronislava 

Gabrielová a Bohumil Marčák: „Ilustrace doprovázejí básně i prózu, reprodukce obrazů, 

soch, kreseb, grafik a fotografií oživují většinu čísel a společně s teoretickými texty 

informují o aktualitách tehdejšího výtvarného života. Široké pole k svému působení nachází 

v HDD kreslený humor, ironizuje společenské nešvary, otevřeně útočí na nedostatky doby 

nebo objevuje nové poetické projevy vedoucí k nečekaným překvapením.“33 Autoři zde 

naráží především na fenomén karikatur, které v Hostu do domu pravidelně otiskovali 

kreslíři jako Jiří Kotouček, Vilém Reichmann, Stanislav Jasník, Vlastimil Zábranský nebo 

Rudolf Puchýř.34  

Na poměry tehdejší doby měl Host do domu nebývale široký okruh přispěvovatelů 

ze všech kulturních oblastí. Kromě literatury a výtvarného umění se v časopise čtenáři 

mohli dozvědět také zajímavosti o současném divadle, rozhlasových a televizních 

pořadech, hudební scéně nebo filmové tvorbě.35 Zařazovány však byly i historické či 

filozofické texty, které se často dotýkaly témat společenského směřování či národní 

hrdosti.  

                                                           
31 Host do domu nejen literární. In: GABRIELOVÁ, Bronislava a MARČÁK, Bohumil. Kapitoly z dějin 

brněnských časopisů: osobnosti, díla, instituce. Brno: Masarykova univerzita, 1999. Spisy Fakulty sociálních 

studií Brněnské univerzity, s. 112 – 114. 
32 SVOBODA, Richard. Host do domu. In: DOKOUPIL, Blahoslav et al. Slovník českých literárních 

časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000. Brno: Host, 2002, s. 67. 
33 Host do domu nejen literární. In: GABRIELOVÁ, Bronislava a MARČÁK, Bohumil. Kapitoly z dějin 

brněnských časopisů: osobnosti, díla, instituce. Brno: Masarykova univerzita, 1999. Spisy Fakulty sociálních 

studií Brněnské univerzity, s. 111. 
34 Tamtéž, s. 116. 
35 SVOBODA, Richard. Host do domu. In: DOKOUPIL, Blahoslav et al. Slovník českých literárních 

časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000. Brno: Host, 2002, s. 68. 
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Ke konci šedesátých let byl spolu s rostoucím politickým tlakem v Hostu do domu 

kladen stále větší důraz na publicistické příspěvky. V posledním čísle časopisu vznikla celá 

řada významných textů, které kriticky reagovaly na stále výraznější zásahy totalitního 

režimu. Jejich autory byli například Václav Havel, Vladimír Blažek či Milan Kundera.36 

Cenzurní zásahy vůči časopisu byly však s příchodem normalizace stále výraznější. 

Kriticky laděné příspěvky Hostu do domu (spolu s okruhem autorů, kteří často mimo své 

působení v časopisu podnikali i vlastní protirežimní činnost) vedly nakonec roku 1970 

dokonce k jeho úplnému zastavení.37 Kvůli politickému útlaku se o slovo časopis v nové, 

samizdatové podobě znovu přihlásil až za dalších patnáct let. 

 

1.3 Host jako samizdatový sborník 

 

Samizdatový Host založil Dušan Skála roku 1985 v Brně jako „časopis 

soustředěný na literaturu, hudbu a výtvarné umění“.38 Časopis neměl být přímým 

pokračováním svých předchůdců – prvorepublikového Hosta ani Hosta do domu, svým 

názvem a z části i obsahovým zaměřením však samizdatový sborník navazoval na jejich 

tradici a s oběma periodiky je dodnes nevyhnutelně spojen.  

Pod vedením Dušana Skály vyšlo v Brně mezi lety 1985 a 1989 celkem pět velice 

rozsáhlých a informačně hutných čísel časopisu.39 Kupříkladu první číslo časopisu z roku 

1985 obsahovalo 126 stran, dvojčíslo z roku 1987 čítalo 428 stran, předposlední číslo bylo 

dlouhé dokonce 828 stran a poslední samizdatový Host referoval o současném uměleckém 

dění na 498 stranách.40 

 S Dušanem Skálou na časopisu spolupracovala celá řada jeho osobních přátel, 

sympatizantů i „profesionálů“ – tedy redaktorů, grafiků, korektorů a podobně. Za všechny 

můžeme jmenovat například jeho manželku Jitku, Iva Rumlera, Jana Zuziaka, budoucího 

                                                           
36 Host do domu nejen literární. In: GABRIELOVÁ, Bronislava a MARČÁK, Bohumil. Kapitoly z dějin 

brněnských časopisů: osobnosti, díla, instituce. Brno: Masarykova univerzita, 1999. Spisy Fakulty sociálních 

studií Brněnské univerzity, s. 122. 
37 Tamtéž.  
38 PŘIBÁŇ, Michal. Host. In: PŘIBÁŇ, Michal a kol. Český literární samizdat 1949-1989: edice, časopisy, 

sborníky. Vydání 1. Praha: Academia, 2018. s. 241. 
39 Respektive vyšla mezi lety 1985 – 1989 tři samostatná čísla (roky 1985, 1988 a 1989) a jedno dvojčíslo 

(rok 1987). 
40 PŘIBÁŇ, Michal. Host. In: PŘIBÁŇ, Michal a kol. Český literární samizdat 1949-1989: edice, časopisy, 

sborníky. Vydání 1. Praha: Academia, 2018. s. 241. 
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šéfredaktora legálního Hosta v devadesátých letech Igora Fice, Jana Ondrouška, Pavla 

Káňu či Borise Myslivečka.41 Kromě nich a mnoha dalších stojí za zmínku i role 

brněnských studentů, kteří se s blížícím se převratem stále více podíleli nejen na chodu 

improvizované redakce, ale zejména na distribuci časopisu.   

 Co se týče nákladu samizdatového Hosta, pravidelně se tisklo několika set kusů 

časopisu, nejvyšší náklad mělo jeho poslední číslo, jehož vzniklo celkem tisíc kopií. 

Financování časopisu bylo logicky poměrně obtížné: „Výrobu Skála financoval jednak 

z vlastních prostředků, jednak z půjček, které mu pro jiné účely poskytovala Česká státní 

spořitelna; vypomohli mu i přátelé a drobnější příspěvek získal Host v roce 1989 

z prostředí disentu. Vynaložené peníze se částečně vrátily z prodeje časopisu (první číslo se 

prodávalo za 50-100 Kčs, další za 200-300 Kčs).“42 

 Tisk a distribuce Hosta v druhé polovině osmdesátých let probíhaly tajně, Dušan 

Skála k nim využíval výše zmíněnou síť svých přátel a sympatizantů, bez které by časopis 

v tehdejší době nedokázal fungovat. Samizdatový Host byl rozmnožován s pomocí 

cyklostylu, příspěvky autorů na blány přepisoval s pomocí psacího stroje jak Dušan Skála, 

tak i jeho blízcí spolupracovníci a známí. Zprvu Skála využíval francouzský přenosný 

cyklostyl, posléze se mu podařilo opatřit elektrický přístroj. „Cyklostyl byl ukrýván a 

používán v bytech Věry Matějíčkové a Jiřího Vítka v Brně, s tiskem Skálovi pomáhal mj. 

Ivo Rumler. Později byl Host rozmnožován v obci Čechyně, kde Skála bydlel a kde mu byl 

při domovní prohlídce v roce 1988 cyklostyl zabaven.“43 Vydavatel byl poté v souvislosti 

s nelegální distribucí Hosta zadržen a souzen, soud mu v dubnu 1989 udělil roční trest a 

dva roky podmínky. Po sametové revoluci pak došlo v roce 1990 k úplnému zrušení 

Skálova trestu.44 

 Obsah samizdatového Hosta byl v jednotlivých číslech poměrně různorodý, časopis 

totiž neměl v samizdatovém období pevnou vnitřní strukturu. Tematicky se Host věnoval 

primárně literatuře, a to konkrétně autorům a titulům, o kterých legální média mlčela. 

V časopisu ale nechyběly ani eseje, polemiky a další texty o hudbě či výtvarném umění, 

filozofické texty či medailonky jednotlivých autorů. Host nepřehlížel ani aktuální politické 

                                                           
41 PŘIBÁŇ, Michal. Host. In: PŘIBÁŇ, Michal a kol. Český literární samizdat 1949-1989: edice, časopisy, 

sborníky. Vydání 1. Praha: Academia, 2018. s. 241 - 242. 
42 Tamtéž, s. 242. 
43 Tamtéž, s. 241. 
44 SOUKUPOVÁ, Jana. Nepoddajní, aneb, Nešlo to jinak: příběhy jihomoravských disidentů v 70. a 80. 

letech 20. století. Brno: Host, 2010, s. 125. 
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dění. Velice čtenářsky atraktivní pak byly překlady příspěvků zahraničních autorů a texty 

věnované tuzemské i zahraniční hudební scéně, především autentické příspěvky o 

koncertech či festivalech.45 Obecně titul cílil spíše na mladší čtenáře, kterým chtěl 

zprostředkovat nejen potřebné informace z uměleckých sfér, ale také vyjádřit podporu 

v houstnoucí atmosféře před rokem 1989. Z autorů přispívajících do samizdatového Hosta 

můžeme jmenovat například Josefa Pavlicu, Zbyňka Fišera, Jaroslava Maráka, Petra 

Ševčíka, Terezu Boučkovou či Pavla Řezníčka.46  

 Fungování samizdatového Hosta ukončila až sametová revoluce v listopadu 1989, 

po níž se z časopisu stalo řádně vycházející legální periodikum. Přestože byla éra Hosta 

jako samizdatového sborníku poměrně krátká, patří mezi významnou část literární historie. 

Samizdatová periodika byla jedním z prostředků a projevů svobody v totalitním 

Československu, a jejich význam je proto nepopiratelný, jak píše Sylvie Richterová v knize 

Eseje o české literatuře: 

„Když se v devadesátých letech kontinuita kultury začala znovu projevovat jako 

celek a podzemní prameny samizdatu vyústily do veřejných nakladatelství, ukázalo se 

rázem, že samizdat nebyl vedlejším ramenem, nýbrž nejdůležitějším proudem české kultury 

„normalizačního“ dvacetiletí. Samizdat je to, co navzdory cenzuře osvobozuje slovo: 

působí na celý organismus i v malých dávkách, jako homeopatický lék.“47 

 

1.4 Host po roce 1989 

 

Podoba legálního časopisu Host se v průběhu devadesátých let od samizdatového 

periodika značně odchýlila. K výrazné změně koncepce časopisu ale nedošlo hned, jelikož 

se zprvu nezměnily ani klíčové aspekty fungování titulu. V prvních letech vydávání 

časopisu po listopadu 1989 stále zastával pozici šéfredaktora listu Dušan Skála. Stejná 

zpočátku zůstala i periodicita časopisu – do roku 1992 vycházel titul jedenkrát za rok.48 

 Nejprve bylo vydavatelem časopisu nově vzniklé nakladatelství Host, po třech 

                                                           
45 PŘIBÁŇ, Michal. Host. In: PŘIBÁŇ, Michal a kol. Český literární samizdat 1949-1989: edice, časopisy, 

sborníky. Vydání 1. Praha: Academia, 2018. s. 243. 
46 Tamtéž, s. 242–243. 
47 Etika a estetika samizdatu v období „normalizace“. In: RICHTEROVÁ, Sylvie. Eseje o české literatuře. 1. 

vydání. Praha: Pulchra, 2015, s. 647–648. 
48 ZELINSKÝ, Miroslav. Host. In: DOKOUPIL, Blahoslav et al. Slovník českých literárních časopisů, 

periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000. Brno: Host, 2002, s. 63. 
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ročnících (konkrétně na podzim roku 1993) jej v roli vydavatele vystřídal Spolek přátel 

vydávání časopisu Host,49 pod kterým časopis vychází dodnes. V podstatě souběžně se 

změnou vydavatele se změnil i šéfredaktor listu – na místo Dušana Skály nastoupil od čísla 

8/1992 Igor Fic, kterého následně v polovině devadesátých let vystřídal Miroslav Balaštík, 

jenž ve vedení časopisu Host setrval až do současnosti. 

 Velký vliv na obsah časopisu měla také redakční rada, která se etablovala 

v průběhu devadesátých let. Jejími členy byli mimořádní literární teoretici i autoři – 

v prvních letech fungování časopisu můžeme zmínit například Milana Černého, Antonína 

Kratochvila, Karla Křepelku, Karla Máchu, Andreje Stankoviče, Radka Tejkala a další, 

v druhé polovině devadesátých let pak kupříkladu Petra Hrušku, Martina Pilaře, Petra 

Horáka, Jiřího Trávníčka a samozřejmě také Jiřího Veselského, který redakční radu po 

mnoho let řídil.50 

 Obsah časopisu i jeho grafická podoba se během devadesátých let značně 

proměnily. Došlo i k mnoha změnám ve složení redakce, v průběhu let se postupně 

zvyšovala a stabilizovala periodicita, vyhranila se také struktura časopisu. Tyto změny jsou 

podrobně rozebrány v kapitolách číslo 3, 4 a 5. Pro komplexní pochopení vývoje časopisu 

v devadesátých letech je však nutné nejprve porozumět poměrům, které na mediálním trhu 

nastaly po roce 1989. Na následujících stránkách je pro doplnění kontextu vycházení 

časopisu Host popsána situace na poli kulturních a literárních periodik devadesátých let. 

 

2. Kulturní a literární časopisecká tvorba devadesátých let 

2.1 Transformace médií po roce 1989 

 

Od počátku sedmdesátých let byly cenzurní zásahy do obsahů periodik ze strany 

vládnoucího komunistického režimu běžnou záležitostí, stejně jako zákazy vydávání 

časopisů.51 Restrikce vůči časopisecké produkci pokračovaly až do období těsně před 

sametovou revolucí v listopadu 1989. Pro představu – v období první poloviny 

                                                           
49 ZELINSKÝ, Miroslav. Host. In: DOKOUPIL, Blahoslav et al. Slovník českých literárních časopisů, 

periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000. Brno: Host, 2002, s. 63. 
50 Tamtéž, s. 65. 
51 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, 

s. 215. 
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sedmdesátých let bylo zakázáno vydávání sedmnácti týdeníků52 a celkem sto šestnácti 

měsíčníků, což byla více než čtvrtina z tehdejší měsíčně vydávané časopisecké produkce.53 

Další periodika pak byla zakázána mezi lety 1975 a 1989, konkrétně šlo o dalších šest 

týdeníků54 a čtrnáct měsíčníků.55 Zrušení těchto periodik se stát pokusil vynahradit 

například vydáváním časopisu s názvem Literární měsíčník,56 ani to však nemohlo vyvážit 

absenci zakázaných časopisů.  

K zásadní změně tohoto stavu časopisecké produkce došlo po sametové revoluci 

v listopadu 1989. Podle Jiřího Zizlera vzniklo po sametové revoluci literárních a kulturních 

periodik „značné množství,“57 dokonce větší, než bylo pro tuzemskou literární scénu 

nutné.58 Řada literárních časopisů se tak proto následně potýkala s finančními i jinými 

problémy. „Příznačná byla malá komunikace napříč časopiseckým spektrem, značná 

ideová, generační i regionální rozrůzněnost a fenomén tematických čísel (Iniciály, 

Souvislosti, Analogon aj.).“59 

Listopad 1989 byl však samozřejmě významným milníkem také pro literární sféru, 

jak popisuje Jiří Zizler: „Bylo zřejmé, že listopad 1989 nepředstavoval toliko nový začátek, 

ale přirozeně také obnovu a návrat. Přetrvávala důležitost reminiscencí na šedesátá léta, 

nemalá část protagonistů české literatury se však „vracela“ před únor 1948 či 

k inspiracím prvorepublikovým.“60 

Je nutné zmínit, že po sametové revoluci došlo k celkové mediální transformaci ze 

systému státem kontrolovaných médií na mediální systém liberálně-demokratický.61 Tato 

transformace byla součástí nevyhnutelné celospolečenské proměny totalitního režimu ve 

svobodu a demokracii, která takřka současně probíhala v několika zemích bývalého 

                                                           
52 V knize Dějiny českých médií 20. století citované výše uvádí autoři, že šlo o pokles objemu časopisecké 

produkce z 203 týdeníků v roce 1970 na 186 týdeníků v roce 1975. 
53 Měsíčníků se dle autorů knihy Dějiny českých médií 20. století v roce 1970 pravidelně vydávalo 398, 

v roce 1975 už jich bylo pouze 282. 
54 Celkový počet týdeníků v roce 1989 byl dle autorů knihy Dějiny českých médií 20. století 180. 
55 Celkový počet měsíčníků v roce 1989 byl dle autorů knihy Dějiny českých médií 20. století 268. 
56 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, 

s. 216. 
57 ZIZLER, Jiří. Otevřená dekáda: Časopisy a revue. In HRUŠKA, Petr a kol. V souřadnicích volnosti: česká 

literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008, s. 29. 
58 Tamtéž. 
59 Tamtéž. 
60 ZIZLER, Jiří. Otevřená dekáda: Okamžik obratu. In HRUŠKA, Petr a kol. V souřadnicích volnosti: česká 

literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008, s. 14. 
61 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara: Mass media and Czech society: interpreting media transformation 

after 1989. In: JIRÁK, Jan, ed., KÖPPLOVÁ, Barbara, ed. a HEJLOVÁ, Denisa, ed. Média dvacet let poté = 

Media twenty years after. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, s. 46. 
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sovětského bloku.62 29. listopadu 1989 byl Federálním shromážděním přijat ústavní zákon 

č. 135/1989 Sb., díky kterému se mimo jiné média dostala z područí komunistické strany. 

Na konci března 1990 byl pak přijat zákon č. 86/1990 Sb., který označil cenzuru jako 

nepřípustnou.63 Těmito zákony došlo k prvním krokům liberalizace mediální legislativy, 

k obnovení svobody slova a v neposlední řadě také k znovuzavedení a posílení 

ekonomické soutěže mezi jednotlivými periodickými tituly a jejich vlastníky.    

Následkem toho došlo na českém mediálním trhu k odstátnění tisku a dalších typů 

masových mediálních prostředků, k privatizaci, k nástupu zahraničních vlastníků médií a 

v neposlední řadě ke komercializaci mediálních obsahů.64 Díky privatizaci médií se 

etablovala nová, na státní moci autonomní, vlastnická struktura.  

Privatizace médií jako taková se po roce 1989 uskutečnila v několika vlnách a 

různými způsoby. Například v řadě redakcí proběhla dle autorů titulu Dějiny českých médií 

20. století privatizace spontánně.65 Iniciovali ji samotní zaměstnanci redakcí, kteří se 

postavili do čela chodu redakcí, oprostili se od vlivu dosavadních vlastníků a nadále vedli 

dané periodikum ve své podstatě autonomně. Po přerodu ze státního na soukromé 

vlastnictví získávali v mediálních společnostech majetkový podíl. 

Dále se začala znovu vydávat periodika, která byla v represivním komunistickém 

režimu zakázána.66 Do této kategorie periodik můžeme zařadit i časopis Host, který ještě v 

roce 1989 naposledy vyšel jako samizdatový sborník. Od roku 1990 se pak zařadil mezi 

legálně vydávaná kulturní periodika.  

Řada médií, která přelom osmdesátých a devadesátých let přešla bez větších 

obsahových či organizačních změn, následně nedokázala konkurovat privatizovaným, 

obnoveným a nově zakládaným titulům, následkem čehož bylo jejich vydávání dříve či 

později ukončeno. To, co je však pro kontext této práce klíčové, je fakt, že nově nabytá 

politická i ekonomická svoboda mediálního trhu vedla nejen k obnově titulů dříve 

                                                           
62 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara: Mass media and Czech society: interpreting media transformation 

after 1989. In: JIRÁK, Jan, ed., KÖPPLOVÁ, Barbara, ed. a HEJLOVÁ, Denisa, ed. Média dvacet let poté = 

Media twenty years after. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, s. 48. 
63 KÖPPLOVÁ, Barbara a kol. Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. 1. vyd. 

Praha: Karolinum, 2003, s. 418. 
64 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara: Mass media and Czech society: interpreting media transformation 

after 1989. In: JIRÁK, Jan, ed., KÖPPLOVÁ, Barbara, ed. a HEJLOVÁ, Denisa, ed. Média dvacet let poté = 

Media twenty years after. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, s. 52. 
65 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, 

s. 258. 
66 Tamtéž, s. 259. 
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zakázaných, ale také k explozi zakládání titulů nových, a to včetně titulů s kulturním a 

literárním zaměřením. V devadesátých letech minulého století (a zejména pak na počátku 

této dekády) měli čtenáři k dispozici poměrně širokou škálu periodik s podobnými obsahy, 

která si ve své podstatě vzájemně konkurovala. Bylo proto nutné, aby časopis Host v této 

etapě dokázal prokázat svou jedinečnost. 

 

2.2 Přehled kulturních a literárních periodik 90. let 

 

Jak už bylo naznačeno výše, počátek devadesátých let s sebou oproti předchozím 

dekádám přinesl naprosto odlišné fungování médií a také nevídanou diverzitu mediálního 

trhu. Nevznikaly pouze nové seriózní deníky a časopisy, v tržním prostředí se na české 

scéně například poprvé objevil také bulvární tisk v čele s úspěšným deníkem Blesk 

založeným roku 1992.67 Čtenář si tak na počátku devadesátých let mohl vybrat z mnoha 

typů a žánrů médií, která byla navíc velice snadno dostupná. Obecně platilo to, že se média 

musela rychle adaptovat v konkurenčním prostředí a vyhovovat poptávce čtenářů.  

Následující podkapitoly popisují, jak vypadal v devadesátých letech minulého 

století mediální trh v oblasti kulturních a literárních periodik. Zároveň je v nich nastíněno, 

jak pružně se tato periodika dokázala přizpůsobit čtenářským zájmům a ekonomickému 

tlaku. Na tomto místě je však třeba zmínit, že nejde o komplexní soupis všech kulturních a 

literárních periodik, které v dané době vycházely, nýbrž o shrnutí nejvýraznějších trendů 

v této oblasti mediálního trhu. Vzhledem k rozsahu práce jsou tak podrobněji rozebrány 

pouze nejvýznamnější literární a kulturní časopisy, jež vycházely souběžně s titulem Host. 

 

2.2.1 Významná kulturní a literární periodika doby 

  

Podle Miroslava Balaštíka byla konkurenty časopisu Host v devadesátých letech tři 

další významná literárně a kulturně orientovaná periodika – Tvar, Revolver Revue a 

Literární noviny.68 Všechna zmíněná periodika zde proto stručně představím. 

                                                           
67 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, 

s. 260. 
68 Z rozhovoru s Miroslavem Balaštíkem, 23. 10. 2019 (viz příloha č. 3) 
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Časopis Tvar představoval v devadesátých letech minulého století komplexní zdroj 

informací o tuzemské i zahraniční literární scéně. Nejvíce prostoru v něm zprvu dostávali 

literáti, jimž nebylo v období vlády komunistické strany umožněno přispívat do oficiálních 

periodik. V časopise tak své texty publikovali například autoři jako Egon Bondy, Josef 

Škvorecký, Ludvík Vaculík, Václav Bělohradský nebo šéfredaktor Literárních novin 

Vladimír Karfík.69 Od svého vzniku v roce 1990 vycházel časopis v novinovém formátu 

s týdenní periodicitou a obsahoval šestnáct stan.  

Vedení listu měl do roku 1993 na starosti Michael Třeštík, v roli šéfredaktora ho 

následně vystřídal Lubor Kasal, který na této pozici setrval až do konce devadesátých let.70 

Tvar se kromě aktuální literární tvorby zabýval také literární historií, literární vědou nebo 

filozofickým a dalším společenskovědním tématům. Zajímavou úlohu přebral časopis Tvar 

po ukončení vydávání titulu Iniciály – aby podpořil mladé a neobjevené básníky, zavedl 

pro ně v roce 1997 novou rubriku Iniciálky.71 

 Od roku 1994 se v časopise stále častěji vyskytují rozhovory, přidávají se také 

překladové texty a archivní dokumenty. Časopis v tomto roce výrazně bojuje 

s ekonomickými problémy, následkem čehož se jeho periodicita mění z týdeníku na 

obtýdeník. Ve stejném roce list zároveň poprvé vyhlašuje letní přestávku a ve zkráceném 

období od září do června vychází také v následujících letech.72 Navzdory finančním 

problémům působí v Tvaru v druhé polovině devadesátých let celá řada významných 

autorů, literárních kritiků a teoretiků – například Pavel Tigrid, Jiří Rulf, Antonín Jaroslav 

Liehm či Vladimír Macura. Na konci devadesátých let a počátku 21. století se proměňuje 

řada rubrik časopisu, v roce 2003 vychází Tvar poprvé v nové grafické úpravě. Časopis 

vychází jako obtýdeník dodnes, jeho šéfredaktorem je Adam Borzič.73 

Již zmiňované Literární noviny začaly vycházet v roce 1990 po více než dvacetileté 

odmlce. Podobně jako časopis Host má i tento literární týdeník bohatou historii, tradici a 

stálé čtenářstvo. Zprvu byl novodobý týdeník z roku 1990 pouze přílohou Lidových novin, 

                                                           
69 O Tvaru: Historie Tvaru. ITvar.cz [online]. [cit. 2019-09-16]. Dostupné z: http://old.itvar.cz/cz/o-tvaru/o-

tvaru-61.html 
70 ZELINSKÝ, Miroslav. Tvar. In: DOKOUPIL, Blahoslav et al. Slovník českých literárních časopisů, 

periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000. Brno: Host, 2002, s. 253. 
71 ZELINSKÝ, Miroslav. Tvar. In: DOKOUPIL, Blahoslav et al. Slovník českých literárních časopisů, 

periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000. Brno: Host, 2002, s. 254. 
72 O Tvaru: Historie Tvaru. ITvar.cz [online]. [cit. 2019-09-16]. Dostupné z: http://old.itvar.cz/cz/o-tvaru/o-

tvaru-61.html 
73 Info a kontakty: Redakce. ITvar.cz [online]. [cit. 2019-09-16]. Dostupné z: https://itvar.cz/info 
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po dvou letech se osamostatnil a vycházel nově jako nezávislé periodikum.74 Ačkoliv slovo 

„literární“ v názvu týdeníku naznačuje, že se list zabýval pouze literaturou, není tomu tak, 

jak píše Miroslav Zelinský: „Literární noviny se postupně stále více profilovaly jako 

kulturně-politický list, který přináší příspěvky ze všech oblastí umění a zároveň vedle nich 

staví filozofické a publicistické komentáře k aktuálnímu politickému a společenskému 

dění.“75 

 Oproti časopisu Host měly Literární noviny skutečně široký tematický záběr. Mezi 

oblasti, které byly v Literárních novinách v devadesátých letech pokrývány, patřily 

například politické vztahy Československa s okolními státy, životní prostředí, školství, 

nacionalistické tendence a další společenská témata.76 Svět literatury nebyl jádrem titulu, 

nýbrž pouze jedním z jeho mnoha zájmových okruhů. Kromě ukázek současné tuzemské i 

zahraniční literární tvorby či literárních kritik se v titulu často objevovaly i typické 

žurnalistické útvary, které byly charakteristické spíše pro běžný denní tisk. Tematická 

roztříštěnost listu záhy vedla k poklesu čtenosti i ke sporům ve vedení Literárních novin, v 

důsledku čehož byl v roce 1999 dosavadní šéfredaktor titulu Vladimír Karfík nahrazen 

Jakubem Patočkou.77 Literární noviny dokázaly přečkat problémy s úbytkem čtenářů na 

konci devadesátých let a na počátku nového tisíciletí a vychází dodnes s měsíční 

periodicitou. Jejich současným šéfredaktorem je Petr Bílek.78 

Revolver Revue představovala vedle časopisu Host, Tvar a Literárních novin v 

devadesátých letech platformu pro alternativní a undergroundovou literární tvorbu. 

Původně samizdatové periodikum vzniklo v polovině osmdesátých let pod názvem Jednou 

nohou.79 Následně byl list na dobu dvou čísel přejmenován na Revolver Revue Jednou 

nohou, od roku 1987 již titul vycházel pod současným názvem.80 První oficiální legální 

číslo časopisu vyšlo v roce 1990. V prvních třech letech fungování Revolver Revue coby 

legálního periodika zastával pozici šéfredaktora listu Jáchym Topol, v roce 1993 byl 

nahrazen Terezií Pokornou. V prvním roce fungování legálně vydávaného časopisu vyšlo 
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pouze jedno číslo, v následujících ročnících se až do konce devadesátých let počet čísel 

pohyboval od dvou do čtyř ročně.81 

Kromě textů alternativní a undergroundové literární scény se Revolver Revue 

velkoryse zabývala rovněž současnými otázkami výtvarného umění a fotografie. 

S časopisem jsou spjati například fotografové Viktor Kolář, Bohumil Krčil nebo Robert 

Silverio, kteří do něj pravidelně přispívali. V Revolver Revue se často objevovaly také 

teoretické texty a příspěvky doplňující kontext uměleckých děl. „Literární i výtvarná 

tvorba je v časopise vždy představována v jednotě s autorovým životem, autorská biografie 

se často stává přímo neodmyslitelnou součástí díla a autenticita je přímo vyvozována ze 

shody mezi etikou životních postojů a etikou uměleckou (proto klade redakce důraz na 

rozhovory, dokumenty, vzpomínky přátel apod.).“82  

Přestože nebyl časopis Revolver Revue vzhledem ke svému undergroundovému 

zaměření určen primárně pro mainstreamového čtenáře, díky své jedinečnosti zcela jistě 

patří mezi nejvýznamnější kulturní a literární periodika doby. Stejně jako časopis Host a 

další dvě výše zmíněná periodika vychází Revolver Revue i v současné době, a to jako 

čtvrtletník.83 

Přestože měl časopis Host v devadesátých letech řadu podobných rysů jako Tvar, 

Literární noviny i Revolver Revue, dokázal si během této dekády zachovat obsahovou 

jedinečnost i věrné čtenáře. Konkrétní podoba časopisu v devadesátých letech, a to včetně 

složení redakce, šéfredaktorů, obsahové náplně či grafické podoby, bude rozebrána 

v kapitolách 3, 4 a 5. Následující podkapitola odhalí obsahovou rozmanitost kulturně a 

literárně zaměřených časopisů v devadesátých letech. 

 

2.2.2 Obsahová rozmanitost kulturních a literárních periodik 90. let 

 

Mezi samotnými kulturními a literárními periodiky devadesátých let minulého 

století můžeme hledat značnou obsahovou rozmanitost. V této době se nevydávaly pouze 

časopisy s širokým kulturním a literárním záběrem, jako byl například časopis Host nebo 
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Literární noviny, ale i úzce zaměřená periodika, která cílila na vybranou hrstku čtenářů.  

Přínosným příkladem diverzity tehdejších kulturních periodik je časopis Iniciály, který 

čtenářům v letech 1990 až 1994 přinášel texty mladých a nezavedených autorů, kritiky 

jejich děl, nejrůznější studie, rozhovory či stati.84 

Mezi další čtenářsky poměrně úzce orientovaná periodika můžeme zařadit 

například také katolický časopis Akord, který začal po mnohaleté odmlce vycházet v roce 

1989.85 Navázal na původní periodikum stejného názvu, jehož vydávání bylo vzhledem 

k jeho nábožensky laděnému obsahu zakázáno Komunistickou stranou Československu 

v roce 1948.86 Čtenářům přinášel zejména texty katolických autorů všech generací, kteří 

byli v několika předešlých desetiletích opomíjeni. Zajímavostí je, že se na fungování 

časopisu velkou mírou podílela Iva Kotrlá, která zároveň patří i mezi důležité 

přispěvovatele samizdatového časopisu Host. 

Řada kulturních a literárních periodik se neetablovala ihned po listopadu 1989, ale 

až v průběhu devadesátých let. Příkladem je časopis Alternativa, který vznikl roku 1994 

v Opavě. Časopis byl opět výjimečný, co se jeho obsahové náplně týče. Věnoval se 

zejména kulturnímu a literárnímu dění v oblasti Slezska, Moravy a později také Polska, 

nejvíce prostoru v něm pak dostávali literáti narození před rokem 1945. Titul přestal 

vycházet v roce 1999.87  Dalším příkladem je dodnes vycházející časopis Psí víno, který 

byl založen v roce 1997 na popud básníka Jaroslava Kovandy. Časopis se již od svého 

založení zabýval především aktuální poezií, nejčastěji do něj přispívali mladí autoři a 

mnohdy v něm otiskovali i své prvotiny.88 Čtenářům periodikum předkládalo rovněž básně 

zahraniční – například ze Skandinávie, Velké Británie či východní Evropy. Přestože Psí 

víno dodnes funguje, čtenáři si jej můžou přečíst už pouze na internetu – tištěná podoba 

časopisu přestala vycházet v roce 2018.89 

Mluvíme-li o kulturních časopisech devadesátých let, nesmíme opomenout ani 
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periodika věnovaná divadlu. V roce 1989 začal vycházet například list Divadelní revue, 

který byl zaměřen výhradně na dějiny divadla a na divadelní teorii.90 Již od jeho založení 

jej vedl Vladimír Just. Časopis vychází v obdobném charakteru dodnes, jeho periodicita je 

čtvrtletní. Druhým nezanedbatelným odborným divadelním titulem devadesátých let je 

Svět a divadlo, který v českém mediálním prostředí funguje od roku 1990. Oproti 

Divadelní revue měl Svět a divadlo od počátku svého vycházení vyšší periodicitu, a to 

zpravidla dvouměsíční. Titul se od Divadelní revue lišil také obsahově – zaměřoval se 

zejména na aktuální problémy divadla u nás i v zahraničí a vedl o nich kritický dialog.91 

Časopis Svět a divadlo vychází stejně jako Divadelní revue i v současnosti. 

Jako další specifické kulturní periodikum devadesátých let pak můžeme zmínit 

například časopis Lettre Inernationale, který vznikl z iniciativy Antonína Jaroslava Liehma 

roku 1984 v Paříži a vycházel v mnoha verzích po celém světě, avšak zprvu v původním 

francouzském jazyce.92 V roce 1990 začala vycházet i jeho tuzemská mutace. Díky 

mezinárodnímu charakteru periodika si čeští čtenáři mohli přečíst texty od celé řady 

významných zahraničních autorů, například Tzvetana Todorova, Kurta Vonneguta, Draga 

Jančara, Toma Engelhardta a dalších.93 Časopis v českém mediálním prostředí několik let 

zápolil s ekonomickými problémy, až nakonec roku 1994 přestal vycházet úplně. 

Dalším příkladem periodika, které cílilo na úzce ohraničenou skupinu čtenářů, je 

měsíčník Ikarie, který vycházel od roku 1990 pod vedením Ondřeje Neffa. Měsíčník byl 

určen výhradně pro čtenáře science fiction, fantasy a hororu.94 I přes specifickou cílovou 

skupinu časopis kontinuálně vycházel po celá devadesátá léta a následně až do roku 

2010.95 

Lettre Internationale nebyl jediným časopisem, který v devadesátých letech trpěl 

nedostatkem financí. Mnoho literárních a kulturních titulů této dekády kolísalo na pomezí 

ziskovosti, řada z nich v komerčním prostředí neobstála a vydávání musela zastavit. 
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Zároveň nesmíme opomenout, že celá řada literárních a kulturních periodik zanikla během 

zmiňovaného přerodu státem kontrolovaných médií v média svobodná. Příkladem 

časopisu, který zanikl tímto způsobem, je již zmiňovaný Literární měsíčník, který fungoval 

od roku 1972 a prosazoval pouze stranicky schválené autory a literaturu. Po změně režimu 

se někteří z jeho původních redaktorů snažili ve vydávání periodika pokračovat, ani přes 

změnu jména titulu na Literární revue však časopis v novém mediálním prostředí neobstál 

a zanikl již roku 1990.96 

Podobným příkladem je také časopis Kmen, který byl stejně jako Literární měsíčník 

v osmdesátých letech především platformou pro autory vyhovující tehdejšímu politickému 

nastavení. V roce 1989 prošel časopis fundamentální změnou: původní redaktoři z titulu 

odešli a nastoupili noví, zároveň vznikla nová redakční rada, a dokonce došlo i ke změně 

jména titulu na Tvar.97 Do další dekády tak časopis v podstatě vstupoval jako zcela nové 

periodikum. V období devadesátých let můžeme právě Tvar považovat za jednoho 

z největších konkurentů časopisu Host, jak nastínila předchozí podkapitola. 

  

3 Charakteristika časopisu Host mezi lety 1989 až 1997 

3.1 Periodicita a rozsah časopisu Host mezi lety 1989 až 1997 

 

V diplomové práci je třeba nastínit také technické aspekty vydávání časopisu, 

konkrétně jeho proměnlivou periodicitu a rozsah. Pro účely diplomové práce byly záměrně 

vybrány ročníky časopisu, jejichž čísla reflektují dynamické proměny společnosti během 

roku 1989 a následujících devadesátých let. 

První číslo, jemuž se tato diplomová práce bude věnovat, vyšlo v roce 1989 

v samizdatové podobě. Konkrétně se jedná o číslo 5/1989, které čítalo celkem 498 stran.98 

Časopis měl samozřejmě stále charakteristickou podobu samizdatového sborníku. Ze všech 

zkoumaných čísel vyšlo toto číslo jako jediné ve formátu A4. Všechna ostatní sledovaná 

čísla časopisu v letech 1990 až 1997 odpovídala formátu A5. Ke změně formátu se vedení 
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časopisu znovu uchýlilo až v roce 1998, kdy časopis vycházel v rozměrech 23x16 cm, což 

je specifický formát, který svou velikostí spadá mezi formáty A5 a A4. Od roku 1999 se 

časopis navrátil k původnímu formátu samizdatového periodika a vycházel dále ve 

velikosti odpovídající formátu A4.99 

V roce 1990 vyšlo opět pouze jedno číslo časopisu, které bylo označeno jako  

1(6)/1990. Zajímavostí je, že v impresu tohoto čísla redakce časopis označila jako „časopis 

nejen pro literaturu, který vychází čtyřikrát do roka“.100 V roce 1990 nicméně vyšlo pouze 

číslo 1(6)/1990. Zároveň nebylo v tomto roce jasné, zda bude časopis v dalších letech 

pokračovat v novém číslování od čísla jedna, nebo zda v číslování naváže na tradici 

samizdatového časopisu. Jako rozhodující se ukázal právě následující rok 1991, ve kterém 

vyšlo opět jen jedno číslo časopisu a navázalo na původní samizdatové číslování. Bylo 

tudíž označeno jako 7/1991. Jednou ročně časopis vycházel až do roku 1992, kdy se ke 

čtenářům dostalo číslo 8/1992.101 

V roce 1993 došlo k první velké změně periodicity časopisu Host od dob 

samizdatového sborníku. Časopis začal formálně vycházet jako dvouměsíčník a tuto 

četnost vydávání se snažil dodržovat i v několika následujících letech. Během roku 1993 

tak vyšlo celkem šest čísel, čísla 3 a 4 v roce 1993 však vyšla jako dvojčíslo.  

V roce 1994 se časopis pokusil dostát své nastolené dvouměsíční periodicitě, 

nakonec ale v tomto roce vzniklo pouze pět čísel časopisu, jelikož bylo vynecháno č. 

5/1994. Čísla dva a šest v tomto roce vyšla jako samostatné sbírky – jedna básnická a jedna 

prozaická. Zajímavostí je, že ve třetím čísle roku 1994 mluví v úvodním textu 

pojmenovaném Místo editoriálu Igor Fic o zvýšení periodicity časopisu:  

„Čtenáři, držíš v rukou časopis, který se Ti od tohoto okamžiku představuje jako 

měsíčník s deseti čísly do roka. Rozsah bude kolem sta stran a vždy po třech pravidelně 

vyšlých číslech můžeš očekávat básnickou sbírku řazenou jako číslo další. Úsilím redakce 

bude, aby vždy každá triáda časopiseckých čísel oddělených knihou měla vnitřní stabilitu a 

kompaktnost, aby byla zachována stávající úprava a aby výraz, který budeš nucen ze 

stránek HOSTa přijmout, byl výrazem výrazným, ne jen přívětivým, laskavým a 
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přijatelným.“102  

Ke změně periodicity a koncepce časopisu však nakonec nedošlo, první změna 

periodicity nastala až v roce 1997. V nadcházejícím roce (1995) se opět podařilo vydat šest 

čísel časopisu, z nichž jedno bylo zároveň básnickou sbírkou. Rok 1996 pak byl posledním 

rokem, v němž byl Host vydáván jako dvouměsíčník. Čísla tři a čtyři vyšla v tomto roce 

opět jako dvojčíslo.  

Periodicita periodika se postupně zvyšovala. V roce 1997 již vzniklo celkem osm 

čísel časopisu. Od roku 1998 se pak periodicita ustálila na deseti číslech ročně. Předmětem 

této diplomové práce jsou všechna čísla mezi lety 1989 až 1997, dohromady se jedná o 33 

čísel časopisu.103 Všechna čísla časopisu v tomto období jsou poměrně obsáhlá a 

informačně hutná, nejkratší číslo časopisu čítá 80 stran, nejdelší je již zmiňované 

samizdatové číslo z roku 1989 se svými bezmála pěti sty stranami. Proměnlivost rozsahu 

jednotlivých čísel časopisu ve sledovaném období znázorňuje tabulka, která je umístěna 

v příloze diplomové práce (viz příloha č. 2). 

 

3.2 Redakce časopisu Host mezi lety 1989 až 1997 

 

V redakci časopisu se v průběhu sledovaného období vystřídala řada významných 

literárních osobností. Kromě tří šéfredaktorů, kteří se významně zasadili o fungování a 

podobu časopisu, můžeme jmenovat i několik stálých redaktorů, kteří zásadně ovlivnili 

charakter časopisu v průběhu devadesátých let. Vzhledem k obsáhlosti jednotlivých čísel 

časopisu mezi lety 1989 až 1997 lze počet redaktorů v tomto období považovat za poměrně 

nízký, v redakci v tomto období zpravidla souběžně působilo do pěti interních redaktorů, 

zbylé texty či grafické a jiné obsahy do časopisu dodávali externí autoři.  

V prvním zkoumaném čísle časopisu (tedy v čísle 5/1989) jsou v redakčním 

kolektivu uvedeni Jana Soukupová, Jitka Skálová, Roman Švanda a R. Gudelack. Roman 

Švanda v redakci časopisu pod vedením tehdejšího šéfredaktora Dušana Skály působil 

ještě v letech 1990 a 1991, v časopiseckých číslech tohoto období je v redakčním kolektivu 

uveden již také Igor Fic. V následujících dvou číslech ovlivnila podobu textů v Hostu 

                                                           
102 FIC, Igor. Místo editoriálu. Host: přicházející v září ´94. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host a 

Nakladatelství JOTA, 1994, roč. 10, č. 3, s. 1. 
103 Dvě čísla časopisu vyšla v tomto období jako dvojčísla – konkrétně jde o čísla 3-4/1993 a 3-4/1996.  
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čtveřice nových stálých redaktorů. Konkrétně šlo o básníka a literárního kritika Josefa 

Mlejnka, díky kterému později vyšlo například č. 2/1994 Hosta jako samostatná básnická 

sbírka, Václava Vokolka, který se několikrát podílel na výtvarné spolupráci časopisu, 

Dalibora Maňase a Jana Slavotínka.  

Další změna v redakčním kolektivu přišla v čísle 2/1993, kdy redakce sestávala 

z Václava Vokolka a dalších třech nových redaktorů: Miroslava Balaštíka, Tomáše 

Reichela a Josefa Čábely. V následujícím dvojčísle 3-4/1993 jsou jako redaktoři uvedeni 

pouze Václav Vokolek a Igor Fic, stejně je tomu i v čísle 5/1993. Poslední číslo roku pak 

jako redaktora uvádí pouze Igora Fice. 

Na prvním čísle roku 1994 se pod vedením Igora Fice redakčně vzájemně podíleli 

Tomáš Reichel s Miroslavem Balaštíkem. Druhé číslo roku 1994 vyšlo jako intermezzo 

Pastvina Josefa Mlejnka. Jeho odpovědným redaktorem byl šéfredaktor časopisu Igor Fic. 

Ve třetím čísle do redakce k Miroslavu Balaštíkovi a Igoru Ficovi přibyl ještě také Jaromír 

„Filip“ Typlt. Čtvrté číslo roku 1994 uvádí v redakčním kolektivu pouze Igora Fice a 

Miroslava Balaštíka. Páté číslo časopisu v tomto roce nevyšlo, šestým číslem je opět 

intermezzo – tentokrát prozaická sbírka Zrcadlový pes Pavla Řezníčka, jejímž 

odpovědným redaktorem byl opět Igor Fic. 

První dvě čísla roku 1995 uvádí v redakčním kolektivu Miroslava Balaštíka a Igora 

Fice. Odpovědným redaktorem básnické sbírky Rána střeleb Pavla Petra, která vyšla jako 

číslo 3/1995, je pak Miroslav Balaštík. Pod vedením Miroslava Balaštíka se od poloviny 

devadesátých let postupně etabluje nová vlna mladých redaktorů. Za všechny můžeme 

zmínit kupříkladu básníky Petra Čichoně, Martina Josefa Stöhra či Pavla Petra. Všichni 

zmínění patří mezi „volné generační seskupení básníků narozených většinou v 60. a 70. 

letech, kteří jsou spojeni spíše přátelskými vazbami než společným programem.“104 

Tehdejší věkový průměr redakce časopisu Host nepřesahoval třicet let. Pro představu – 

Miroslavu Balaštíkovi bylo čtyřiadvacet let, když se stal šéfredaktorem listu. Právě 

„mladé“ redakční obsazení má pravděpodobně největší zásluhu na svěžím charakteru 

časopisu a na tom, že byla v Hostu otištěna celá řada zajímavých nových textů. 

Všichni tři zmínění redaktoři v časopisu působili od čísla 4/1995. Redakce zůstala 

beze změny až do čísla 3/1997. Od čtvrtého čísla roku 1997 nahradil v redakci Pavla Petra 
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nový redaktor Marek Reichel, který v redakčním kolektivu setrval až do posledního 

sledovaného čísla Hosta 8/1997. 

Během devadesátých let se etablovala redakční rada. Jedno z dalších stálých míst 

v redakci pak patřilo grafikovi časopisu, který zodpovídal za vizuální podobu jednotlivých 

čísel. „Autorem grafické úpravy (sešity formátu A5) a výtvarným spolupracovníkem 

časopisu se stává typograf, scénograf a výtvarník Boris Mysliveček, který se na jeho 

podobě podílí až do roku 1997.“105 

 

3.3 Šéfredaktoři časopisu Host mezi lety 1989 až 1997 

3.3.1 Dušan Skála 

 

Dušan Skála se zasloužil o založení samizdatového časopisu v roce 1985. Vedl jej 

nejen do listopadu 1989, ale i v několika následujících letech – až do roku 1992.106 Číslo 

8/1992 však již vyšlo pod šéfredaktorským vedením Igora Fice. Dušan Skála však 

samizdatovým sborníkem položil pevné základy časopisu, který nepřetržitě vychází 

dodnes. S literaturou přitom Dušan Skála nepřišel hlouběji do styku během studia střední 

školy ani v akademickém prostředí, nýbrž pouze ve svém volném čase. Narodil se na konci 

roku 1954 v Hodoníně, v roce 1975 úspěšně dokončil středoškolské vzdělání maturitní 

zkouškou na zemědělské průmyslové škole v Kyjově.107 Ve studiu na vysoké škole však 

pokračovat nechtěl, jelikož školní prostředí považoval za příliš „znormalizované.“108 

Již v mládí se Skála zajímal převážně o hudbu, zejména o blues a folk. I díky 

tomuto zájmu a účinkování v hudebních klubech se seznámil s řadou alternativních autorů 

a signatářů Charty 77. K podepsání Charty 77 se následně Skála rozhodl i díky své 

přítelkyni Dagmar Hlavsové. Po dokončení studia vykonával Skála řadu nekvalifikovaných 

prací – byl například lešenářem, archivářem ve Štěrkovnách a pískovnách nebo razičem 

v uranovém dole.109 Kvůli jeho protirežimnímu postoji se mu však ani tyto pracovní pozice 
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nepodařilo udržet příliš dlouho. 

V polovině osmdesátých let se odhodlal k založení samizdatového časopisu Host, 

avšak začátky vydávání časopisu byly podle jeho slov poměrně krušné. „V řadách 

brněnského disentu jsem necítil zvláštní podporu, i když přímo mi nikdo nic neřekl. Asi 

jsem neměl nejlepší pověst.“110 Samizdatový časopis nicméně s pomocí svých blízkých a 

přátel úspěšně redigoval po dobu pěti let, po listopadu 1989 pak zůstal ve vedení periodika 

až do roku 1992. Na začátku devadesátých let zahájil Dušan Skála další podnikatelskou  

činnost – v Brně založil vlastní tiskárnu, ve které měl mimo jiné nadále probíhat i tisk 

časopisu. V průběhu devadesátých let byla tiskárna zastavena a Dušan Skála se přesunul 

z literárního prostředí do ústraní. Dle Jany Soukupové v současnosti s rodinou obstarává 

hospodářství poblíž Svitav, kde vyrábí domácí kozí a kravské sýry.111 

 

3.3.2 Igor Fic 

 

Igor Fic provázel časopis Host zejména v první polovině devadesátých let. Stejně 

jako většina redakce časopisu Host, patří i Igor Fic mezi moravské autory. Na Moravě 

prožil celý dosavadní život, narodil se poblíž Blanska ve městě Boskovice 10. května roku 

1967.112 Na vysokou školu se přesunul do Brna, studium bohemistiky a historie na 

Filozofické fakultě Masarykovy univerzity úspěšně absolvoval v roce 1991.113 Právě 

během studentských let se dle svých slov začal poprvé vážněji zajímat o svět literatury a o 

literární periodika: 

„S poezií, s literaturou a s uměním obecně jsem přišel do vážnějšího kontaktu až na 

vysoké škole – ale vůbec ne díky vysoké škole samotné. Ve druhém ročníku studia jsem opět 

zjistil, že mi nemá co dát, a tak jsem začal chodit do brněnských studentských hospod, kde 

jsem se mimo jiné potkával se svými profesory, ale chodili tam také autoři, kteří nesměli 

publikovat nebo s kterými jsem se seznámil prostřednictvím rodinných přátel. Můj vztah k 
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literatuře neměl s vysokoškolským vzděláním vůbec nic společného.“114 

Podobně jako zbytek redakce byl i Igor Fic velice mladý, když začal působit 

v časopise Host. List pod jeho vedením fungoval od čísla 8/1992. „Bylo mi třiadvacet let a 

každé číslo časopisu, třeba i to, které nakonec nevyšlo, jsem dělal, co můj vliv stačil, pro 

sebe, každé číslo bylo zacelením nějaké neznalosti, přinášelo mi něco nového. Myslím si, že 

bych to dnes dělal znovu a stejně…“115 

Do časopisu se snažil přinášet nová témata, vytvářet jeho novou podobu 

v devadesátých letech a částečně jej i oprostit od původního charakteru Hostu do domu, jak 

řekl v rozhovoru pro iDnes.cz: „Nikdy jsem nepřičuchl k lidem z Hosta šedesátých let, 

básníka Jana Skácela jsem vídal, ale nekontaktoval, Milan Uhde a Jan Trefulka mi byli 

vzdáleni.“116 

Šéfredaktorem časopisu zůstal do roku 1995, od předchozího roku již mu však 

s vedením listu značně vypomáhal budoucí šéfredaktor Miroslav Balaštík.117 Souběžně 

navíc v devadesátých letech přispíval do řady dalších kulturních a literárních periodik – 

například do Tvaru, Proglasu či Souvislostí.118 Po odchodu z časopisu Host zahájil Fic 

v druhé polovině devadesátých let svou akademickou kariéru a stal se vysokoškolským 

pedagogem na Katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci, kde vyučuje dodnes. Zároveň se kromě vědecké publikační 

činnosti stále věnuje literární historii a kritice v mnoha současných významných literárních 

časopisech. 

 

3.3.3 Miroslav Balaštík 

 

Podobně jako Igor Fic se i Miroslav Balaštík se světem literatury nejvíce sblížil 
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během svého studia na vysoké škole. Absolvoval obory filozofie a český jazyk a literatura 

na Masarykově univerzitě v Brně. K redakci časopisu se Miroslav Balaštík připojil ještě 

během svých vysokoškolských studií, konkrétně v roce 1992.119 V průběhu této životní 

etapy se stal dokonce šéfredaktorem – tuto funkci zastává od pátého čísla roku 1995 až 

dodnes.120  

Po absolvování vysokoškolského vzdělání zůstal Balaštík částečně na akademické 

půdě – ve zkráceném úvazku vyučuje od roku 1997 na své alma mater, konkrétně na 

Ústavu české literatury a knihovnictví.121 Jeho hlavní pracovní náplní je však nadále 

literární činnost, a to nejen vedení časopisu Host a působení ve stejnojmenném 

nakladatelství, ale i přispívání do dalších českých předních literárních a kulturních 

periodik. Mnohokrát vystoupil také v několika pořadech Českého rozhlasu, v České 

televizi od roku 2013 moderoval vybrané díly kulturně zaměřeného diskuzního pořadu 

Artefakta.122    

Kromě literárních kritik, polemik a esejů patří mezi Balaštíkovy nejčastější žánry 

také rozhovor, který autor během svého působení v Hostu provedl na stranách časopisu 

s řadou významných literárních osobností. Způsob, jakým Miroslav Balaštík rozhovory 

vede, popisuje v úvodu Balaštíkovy knihy Literatura v čase lovců literární teoretik Jiří 

Trávníček: „Jeho rozhovory jsou hledavé, v nejlepších polohách i zvědavé. (…) Dokáže se 

vyladit na rozličnou psychologickou temperaturu… a přitom se v tom neroztopit. Ano, jsou 

mu blízké občasné spekulace o funkci literatury, o tom, co to znamená být dnes Židem, 

takže je přenáší i na své tázance. Ale to nevadí, platonismus v menších dávkách snese i 

časopisecké rozmlouvání. Čestně však uveďme, že Mirek Balaštík projevuje i vnímavost 

vpravdě antiplatonickou, zejména pokud jde o životopisné detaily a zákruty života 

jednotlivých tázanců.“123 

V redakci Hosta působí Miroslav Balaštík už více než čtvrt století, v roce 2001 mu 
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bylo v souvislosti s činností v Hostu uděleno prestižní ocenění Novinářská křepelka.124 Za 

svým úspěchem a úspěchem časopisu Host obecně vidí autor zejména pevné vztahy uvnitř 

redakce, jak popisuje v rozhovoru pro regionální knihovnický časopis Duha: 

„Sám jsem s tím chtěl několikrát praštit, ale pak je dobře, že máte vedle sebe 

kamarády, kteří vás umí zpacifikovat a vy zase je, když to na ně přijde. Tohle je na Hostu 

myslím to nejdůležitější, že jsme přes veškerou lidskou i povahovou různost schopní 

fungovat jako přátelé. A že před sebou netlačíme svoje ega, ale jde nám o věc, tedy o to, 

aby byl časopis, co nejlepší.“125 

Pohled Miroslava Balaštíka na jeho působení v časopisu Host, vývoj časopisu a 

jeho rubrik v devadesátých letech, fungování redakce časopisu, současnou podobu 

časopisu a řadu dalších otázek nabízí rozhovor, který jsem s autorem provedla 23. října 

2019 v sídle redakce Hosta na adrese Radlas 5 v Brně (viz příloha č. 3). Během rozhovoru 

byla pořízena také aktuální fotografie prostor redakce (viz příloha č. 4) a fotografie 

Miroslava Balaštíka (viz příloha č. 5). 

  

4. Obsahová náplň časopisu Host mezi lety 1989 až 1997 

 

Obsahem Hosta mezi lety 1989 a 1997 je primárně literatura a texty, které o 

literatuře pojednávají. V některých číslech můžeme sledovat mírný příklon ke 

společenským tématům, filozofii, výtvarnému umění či fotografii, literatura je však jádrem 

každého čísla, které vyšlo ve sledovaném období. Časopis se drží několika ustálených 

žánrů a forem, které jej provází v každém čísle – jde například o kritiky, studie, ukázky 

aktuální či zapomenuté prózy i poezie, recenze, méně často také o portréty autorů nebo o 

rozhovory s vybranými literáty. 

V prvním sledovaném čísle můžeme nicméně sledovat velký rozdíl v obsahové 

náplni oproti zbývajícím zkoumaným číslům. Poslední samizdatové číslo mělo uzávěrku 
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31. října 1989.126 Vznikalo tedy v houstnoucí politické a společenské atmosféře podzimu 

roku 1989. Není proto divu, že se v porovnání se zbývajícími čísly let 1990 až 1997 daleko 

více věnuje politickým, společenským a filozofickým tématům. Mezi významné texty 

tohoto čísla s politickou tematikou můžeme zařadit například fejeton Komunismus je bití 

Ludvíka Vaculíka nebo závěrečnou řeč herečky Vlasty Chramostové před soudem v Praze 

ze dnů 2. - 10. dubna 1989. Zároveň se číslo lišilo i celou řadou dalších témat – poměrně 

rozsáhlá část je v posledním samizdatovém Hostu věnována například hudbě. Celkem 

jednadvacet stran čísla se zabývá zpěvačkou Joni Mitchelovou, v čísle jsou otištěny také 

české překlady textů několika jejích písní. Jádrem časopisu je však stále literatura a ukázky 

prózy a poezie. 

Také číslo 1(6)/1990 je svým obsahem oproti zbývajícím sledovaným číslům 

poměrně specifické. Časopis v tomto roce poprvé od roku 1985 vychází jako oficiální 

povolené periodikum. Svým způsobem jde tedy o číslo přelomové, jelikož se snaží nalézt 

svou pozici v dynamickém mediálním prostředí počátku devadesátých let. Svým obsahem 

se v tomto čísle Host vymezuje vůči svým předchůdcům a pokládá základ pro budoucí 

směřování časopisu. To ostatně popisuje redakce v samotném úvodu tohoto čísla: 

„Chceme zde na úvod říci, že toto není redakční program, v němž bychom z plástů 

minulosti vybírali med budoucích příslibů. Jsme si příliš vědomi skutečnosti, že podmínkou 

existence kultury jako svědka stálého duchovního zápasu je vědomí ustavičné kontinuity, a 

této kontinuity míníme být právi. Náš časopis se prostě jmenuje HOST.  

Ne „Host do domu“, i když časopis stejného jména ve své oficiální podobě patřil 

k nejlepšímu v brněnské kulturní minulosti. A pouhým „Hostem“ bylo i samizdatové 

periodikum po léta mapující nejenom brněnskou tvorbu. 

Uplynulá desetiletí bohužel ukázala, že dům naší kultury byl často stavěn na písku, má 

podmáčené základy a střechou do něj zatéká. Není to již dům, kde by bylo možné důstojně 

přijmout hosta. 

A navíc, toto je HOST, který vědomě riskuje, že bude cizincem. Avšak respektovat posvátná 

práva cizince znamená i pozorně přijímat svrchovaný úděl vlastní identity. 

                                                           
126 Host: nezávislý občasník pro filozofii, literaturu, výtvarné umění, hudbu a ……, Brno, 1989, roč. 5, č. 5, s. 

1. 
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Tedy i v tomto smyslu je Host tím, kdo přichází.“127 

 Příspěvky v tomto čísle ještě nejsou členěny do konkrétních rubrik, jediným 

odděleným blokem textů je recenzní část na stranách 174-182. V čísle je znatelný také 

mírný odklon od čistě literárních témat. Host 1(6)/1990 totiž obsahuje několik textů, které 

reagují na novou politickou situaci a zasazují ji do širšího historického kontextu. Příkladem 

je esej Radomíra Malého o smyslu českých dějin. Hlavní náplní tohoto čísla časopisu však 

zůstává literatura, a to jak z teoretického hlediska, tak z hlediska ukázek literární tvorby. 

Číslo nabízí hned několik úryvků z prozaických i básnických děl. Za všechny můžeme 

zmínit například úryvek z knihy Hold Katalánsku George Orwella.  

 Od roku 1991 už můžeme v Hostu sledovat větší důraz na dodržování literárního 

zaměření časopisu. Od čísla 7/1991 jsou v periodiku příspěvky řazeny do jednotlivých 

rubrik s literární tematikou. Kromě tří čísel, která vyšla jako intermezza, se řazení 

příspěvků do rubrik objevuje ve všech zbývajících sledovaných číslech. Podle někdejšího 

redaktora a současného zástupce šéfredaktora časopisu Martina Josefa Stöhra se další 

příklon Hosta k ryze literárním tématům udál po odchodu Igora Fice z šéfredaktorského 

křesla: „My jsme po převzetí Hosta od Igora Fice bezpochyby (nejen) intuitivně cítili, že 

nechceme dělat filozoficko-literární sborník, ale skutečnou literární revui. Domnívám se, 

že zmíněný rozdíl v zásadě definují dvě položky – periodicita a skladba.“128 

 

4.1 Rubriky časopisu Host mezi lety 1989 až 1997 

 

Ve sledovaném období se v Hostu postupně etablovalo celkem třináct rubrik. 

Některé rubriky se v devadesátých letech ustálily a objevovaly se pravidelně ve většině 

čísel časopisu. Mezi více či méně pravidelné rubriky Hosta v tomto období můžeme 

zařadit Téma, Margianu, Kritiku, Mezi slovy, Z nepaměti či Studium. Všechny zmíněné 

rubriky byly v rámci sledovaného období obsaženy ve více než dvaceti číslech časopisu. 

Mezi poměrně časté rubriky dále patří také rubrika Výtvarné umění, kterou redakce mezi 

lety 1989 a 1997 zařadila celkem do osmnácti čísel Hosta.  

                                                           
127 Úvodem. Host: Časopis nejen pro literaturu. Brno: Nakladatelství Host, 1990, roč. 6, č. 1(6), s. 1. 
128 HORÁK, Ondřej. Česká literatura je příliš malým písečkem na to, abychom si mohli dovolit luxus 

zaťatosti… Rozhovor s Martinem J. Stöhrem. Tvar: Literární obtýdeník. Praha: Klub přátel Tvaru, 2001, roč. 

12, č. 15, s. 8. 
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Méně často se ve sledovaném období v časopise objevovala rubrika Pásmo – 

celkem si ji čtenáři mohli přečíst v osmi číslech a jednom dvojčísle. Poměrně ojedinělou 

rubrikou zkoumaných čísel časopisu je rubrika Myslet esejem, která se v Hostu poprvé 

objevila v čísle 4/1997. Dohromady se v rámci sledovaného období v časopise vyskytla 

pětkrát – vycházela až do konce sledovaného období, tedy do čísla 8/1997. Rubrika Portrét 

vyšla celkem ve čtyřech číslech časopisu mezi lety 1989 a 1997, konkrétně v číslech 

4/1994, 1/1995, 5/1995 a 6/1995.  

Poměrně nízká pozornost byla v devadesátých letech v Hostu věnována divadelní 

scéně. Rubriku Divadlo otiskla ve sledovaném období redakce pouze ve dvou číslech a 

jednom dvojčísle. Zcela raritní jsou pak rubriky Dokument a Rozhovor. První zmíněná se 

v rámci sledovaných čísel vyskytla pouze v čísle 7/1991, druhou jmenovanou rubriku si 

čtenáři mohli přečíst jenom v čísle 2/1993.  

Vývoj rubrik a jejich zastoupení v jednotlivých číslech Hosta v období let 1989 až 

1997 znázorňuje tabulka, která je umístěna v příloze této diplomové práce (viz příloha č. 

6). 

Rubriky se od sebe vzájemně lišily svým obsahem i použitými žánry. Časopis byl 

od zavedení rubrik až do čísla 5/1997 vždy otevírán rubrikou Studium, která obsahovala 

studie literárních vědců, filosofů, sociologů, kunsthistoriků a dalších teoretiků. Rubrika 

Kritika přinášela logicky pouze kritiky literárních děl či konkrétní literární oblasti. 

V jednom čísle byla v rubrice zpravidla otištěna pouze jedna kritika, výjimečně si čtenáři 

mohli přečíst dva nebo tři literárně-kritické příspěvky.  

Rubrika Téma zpravidla spoluutvářela podobu celého čísla. Ani název této rubriky 

není náhodný – v rubrice se obvykle objevovalo významné literární, kulturní či 

společenské téma, které v dané době hýbalo českým literárním a kulturním prostředím. 

Toto téma zpravidla zosobňovala významná literární osobnost. Tématem jednotlivých čísel 

časopisu tak v průběhu sledovaných let byli například Vítězslav Nezval (č. 7/1991), 

Ladislav Dvořák (č. 8/1992), Ladislav Klíma (č. 3/1994) a další. Druhou, pro tuto 

diplomovou práci méně podstatnou, vrstvou rubriky Téma je cyklus studií z oblasti 

humanologie, které byly předneseny na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity 

v Brně a zabývaly se zejména antropologií, filozofií, sémiotikou, biologií a dalšími 
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vědami.129  

Margiana je pak rubrikou, která formou krátkých recenzí představovala nově vyšlé 

tituly, případně zasazovala starší díla do nového kontextu. V jednom čísle se v Margianě 

objevovalo vždy několik příspěvků různých autorů, zpravidla bylo v rubrice představeno 

alespoň pět literárních děl. Kromě knih samotných se však autoři v rubrice často věnovali 

také aktuálnímu dění na literární scéně. Kromě recenzí se tak v Margianě méně často 

objevovaly také jiné žánry – například glosa či kratší studie. Margiana byla v jednotlivých 

číslech obvykle umístěna na samotném konci.  

V rubrice Mezi slovy si čtenáři mohli přečíst zejména ukázky básnické i prozaické 

tvorby známých i neznámých autorů. Rubrika byla zpravidla nejobsáhlejší částí 

jednotlivých čísel. Rubrika Z nepaměti byla naopak jednou z nejméně rozsáhlých rubrik. 

Připomínala zemřelé a neprávem zapomenuté autory a zpravidla připojovala i ukázku 

jejich děl.  

Výtvarné umění bylo rubrikou, která představovala výtvarníky, fotografy a jiné 

umělce. Zatímco rubrika přinášela zpravidla informace o životě a tvorbě autora, jeho díla 

obvykle provázela i ostatní rubriky a utvářela komplexní výtvarný doprovod čísla. 

V podobném duchu se nesla také rubrika Portrét, která nabízela ucelený pohled na život a 

dílo vybraného autora, a to obvykle při příležitosti nějakého důležitého jubilea v jeho 

životě. Příkladem je Portrét Ivana Diviše, který v čísle 4/1994 sepsal Václav Vokolek při 

příležitosti básníkových sedmdesátých narozenin. Od Portrétu se příliš nelišila ani rubrika 

Pásmo. Opět byla zpravidla dedikována jednomu literátovi, oproti Portrétu byla však 

obsáhlejší a obsahovala širší kontext a obvykle také texty vícero autorů. 

Vzácná rubrika Divadlo se zabývala především divadelními zpracováními 

literárních předloh ve vybraných divadlech moravské oblasti. Například ve dvojčísle  

3-4/1994 se Jiří Veselský v rubrice věnoval Divadlu Husa na provázku a zhodnotil celkem 

čtyři tamní divadelní inscenace, v čísle 1/1995 se pak zaměřil na brněnské HaDivadlo a 

jeho zpracování děl Franze Kafky a Arnošta Goldflama. 

Poměrně novou rubriku Myslet esejem můžeme v podstatě označit za esejistický 

cyklus. V čísle 4/1997 Hosta jej krátce představil Jiří Trávníček svým textem s názvem 

Myslet esejem – tedy názvem, který převzala celá rubrika. Takto rubriku v čísle 4/1997 

                                                           
129 ZELINSKÝ, Miroslav. Host. In: DOKOUPIL, Blahoslav et al. Slovník českých literárních časopisů, 

periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000. Brno: Host, 2002, s. 64. 
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představuje sám Jiří Trávníček: „V cyklu, který započínáme u Pavla Trosta, chceme 

představit dobré texty-eseje (české i cizí, dobře přeložené) a posléze se krátkým 

komentářem pokusit ukázat, čím jsou takové.“130 Kromě zmíněné eseje Pavla Trosta 

s názvem O jedné tendenci v poesii přinesl Host v dalších sledovaných číslech  

(5/1997-8/1997) ještě další čtyři eseje. Jejich autory jsou Jan Patočka, Václav Navrátil, 

Ezra Pound a Jan Zábrana. 

Rubrika Dokument se v Hostu ve sledovaném období objevila pouze jednou, a to 

v čísle 7/1991. Rubrika obsahuje kopii dokumentu usnesení Krajského soudu v Brně, 

v němž je básník Zdeněk Rotrekl amnestován z rozhodnutí prezidenta republiky ze dne  

9. května 1962. Je mu tak prominut jeho zbývající (téměř dvanáct let trvající) trest odnětí 

svobody pod podmínkou, že se dalších deset let nedopustí trestného činu.131 Kromě 

samotného dokumentu obsahuje rubrika také krátký komentář Zdeňka Rotrekla s názvem 

Mé sedmnácté listopady, v němž se autor vrací k historickým událostem sedmnáctého 

listopadu roku 1939, 1989 a zejména pak roku 1949.132  

Poslední rubrikou časopisu mezi lety 1989 až 1997 je rubrika Rozhovor, která byla 

stejně jako rubrika Dokument zařazena pouze v jednom čísle časopisu – konkrétně v čísle 

2/1993. Obsahovala rozhovor Roberta Gála se spisovatelem Ľubomírem Feldekem ve 

slovenštině.133 Rozhovory s významnými autory a dalšími osobnostmi literární a kulturní 

scény byly nicméně průběžně publikovány i v ostatních sledovaných číslech Hosta. Nebyly 

však zařazeny do speciální rubriky Rozhovor, ale vycházely zpravidla jako jeden z textů 

v rubrice Mezi slovy.  

Rubrice Margiana se bude podrobněji věnovat kapitola číslo 6, která je zaměřena 

na proměny rubriky mezi lety 1989 až 1997. V kapitole bude hlouběji představena 

proměnlivá forma rubriky i její obsahová náplň. Předtím se tato diplomová práce bude 

zabývat ještě autorským okruhem časopisu mezi lety 1989 až 1997 a také grafickou 

úpravou jednotlivých čísel časopisu ve sledovaném období. 

 

                                                           
130 TRÁVNÍČEK, Jiří. Myslet esejem. Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 

1997, roč. 13, č. 4, s. 79. 
131 Dokument. Host: Časopis nejen pro literaturu. Brno: Nakladatelství Host, 1991, roč. 7, č. 7, s. 198. 
132 ROTREKL, Zdeněk. Mé sedmnácté listopady. Host: Časopis nejen pro literaturu. Brno: Nakladatelství 

Host, 1991, roč. 7, č. 7, s. 199-200. 
133 GÁL, Róbert. Kto sa díva, (žial) vidí. Rozhovor s Ľubomírem Feldekem. Host: z března na duben ´93 

(Host pro lepší společnost). Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host a Nakladatelství Host, 1993, roč. 9, 

č. 2, s. 209-214. 
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4.2 Autorský okruh časopisu Host mezi lety 1989 až 1997 

  

Do časopisu mezi lety 1989 a 1997 přispívala celá řada významných autorů. 

Recenze, kritiky, rozhovory či medailony spisovatelů a podobné příspěvky zpravidla 

přinášeli redaktoři, členové redakční rady nebo dlouhodobí spolupracovníci časopisu. 

Okruh autorů těchto textů se proto příliš neměnil – respektive měnil se souběžně 

s proměnami redakce, o nichž pojednává kapitola číslo 3. Co se však obměňovalo 

s každým číslem Hosta, je okruh spisovatelů, jejichž texty byly v časopise publikovány. 

Zde můžeme sledovat poměrně velkou rozmanitost – v časopise najdeme v průběhu 

zkoumaných ročníků ukázky z děl autorů známých i neznámých, tuzemských i 

zahraničních. Autorský okruh všech čísel časopisu nelze zobecnit, následující odstavce 

proto představí nejvýznamnější autory, kteří v Hostu publikovali v průběhu zkoumaného 

období. 

 Rozmanitost autorského okruhu Hosta názorně ilustruje hned poslední samizdatové 

číslo časopisu 5/1989.134 V něm byly otištěny například ukázky z děl Zdeňka Rotrekla, 

Petra Ševčíka, Terezy Boučkové, Jiřího Kratochvila, Jana Zahradníčka nebo Karolíny 

Mužákové, zároveň číslo obsahuje úryvky překladů děl významných zahraničních autorů. 

V čísle je zastoupen například Aldous Huxley, Andrzej Bursa, Friedrich Dürrenmatt, 

Armando Valladares, Samuel Beckett nebo i Sigmund Freud. Podobný charakter si 

uchovává i číslo 1(6)/1990.135 Kromě českých autorů, jako je Jiří Jílek či Milan Šimečka, 

obsahuje číslo také úryvky z překladů děl zahraničních literátů, například Marka Hłaska, 

Donalda Barthelma nebo George Orwella. 

 V čísle 7/1991136 nalezneme především ukázky básní, například z děl autorů 

Barbory Šrámkové, Karla Křepelky, Jiřího Veselského nebo Karla Davida. Opět nechybí 

ani překlady zahraničních autorů – číslo obsahuje například ukázku z povídek Andrzeje 

Bursy nebo překlad filozofické studie Clauda Tresmontanta. Číslo 8/1992137 pak opět 

přináší práce několika básníků – Ivana Wernische, Emila Juliše či opět Jiřího Veselského. 

Nejvýznamnějším zahraničním autorem čísla je Jorge Luis Borges. 

                                                           
134 Host: nezávislý občasník pro filozofii, literaturu, výtvarné umění, hudbu a ……, Brno, 1989, roč. 5, č. 5, 

498 s. 
135 Host: Časopis nejen pro literaturu. Brno: Nakladatelství Host, 1990, roč. 6, č. 1(6), 184 s. 
136 Host: Časopis nejen pro literaturu. Brno: Nakladatelství Host, 1991, roč. 7, č. 7, 232 s. 
137 Host: Časopis nejen pro literaturu. Brno: Nakladatelství Host, 1992, roč. 8, č. 8, 159 s. 
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 V roce 1993138 předložil Host čtenářům ukázky z dalších děl zajímavých 

tuzemských i zahraničních autorů. Za zmínku jistě stojí zahraniční literáti a myslitelé jako 

Jean Paul Sartre, Jean Genet, Julia Kristeva, André Gide, Jean Cocteau, Paul Valéry, 

Benjamin Péret nebo Henri Michaux. Z českých autorů, jejichž díla byla v Hostu 

publikována v roce 1993, pak můžeme jmenovat například Antonína Konečného, Andreje 

Stankoviče, Pavla Řezníčka, Aleše Slaninu, Václava Zykmunda, J. H. Krchovského, Ottu 

Mizeru, Karla Šebka, Milana Suchomela a celou řadu dalších. 

 Autorský okruh Hosta roku 1994139 se mírně liší od zbývajících zkoumaných 

ročníků. Obsahuje totiž dvě intermezza – básnickou sbírku Pastvina Josefa Mlejnka (č. 

2/1994) a prozaickou sbírku Zrcadlový pes Pavla Řezníčka (č. 6/1994). Mimo to redakce 

v tomto roce (a zejména pak v čísle 1/1994) publikovala především texty svých interních 

redaktorů a spolupracovníků – například Miroslava Balaštíka, Martina Josefa Stöhra či 

Pavla Petra. Co do počtu „externích“ autorů, byl tedy tento rok v porovnání s ostatními 

sledovanými ročníky o něco „chudší“. Kromě členů redakce publikovali v Hostu v roce 

1994 například Ludvík Kundera, Jakub Synecký, Martin Čech, Jiří Kuběna, Jitka 

Bednářová nebo Jana Štroblová. V časopise byly v tomto roce otištěny i úryvky překladů 

děl významných zahraničních autorů. Mezi ně patří například André Breton, Robert 

Desnos, Eugenio Montale, Maurice Maeterlinck nebo Blaise Cendrars. 

 V roce 1995140 v Hostu opět vyšlo jedno číslo jako intermezzo, tentokrát jako 

básnická sbírka Rána střeleb Pavla Petra (č. 3/1995). Zbývajících pět čísel čtenářům 

přineslo jak texty členů redakce a spolupracovníků Hosta, tak i práce autorů, kteří 

v časopisu v průběhu sledovaného období dosud nepublikovali. Můžeme zmínit například 

básníky Ivana Jelínka, Ivana Slavíka, Pavla Rajchmana, Violu Fischerovou, Petra 

Borkovce, Evu Válkovou nebo Josefa Kainara. Kromě nich v Hostu roku 1995 vyšly 

ukázky děl celé řady dalších autorů, a to včetně autorů zahraničních. Jmenovat můžeme 

kupříkladu Joyce Mansourovou, Sergeje Magida nebo Edwarda Stachuru. 

 Rok 1996141 znamenal pro časopis Host další příliv zajímavých autorů, a to 

především básníků. V tomto roce v časopise publikovali své básně například Diana Tuyet-

Lan Nguyen, Zbyněk Hejda, Zeno Kaprál, Martin Reiner, Petr Čermáček, Roman Szpuk, 

                                                           
138 Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host a Nakladatelství Host, 1993, roč. 9, č. 1, 2, 3-4, 5 a 6.  
139 Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host a Nakladatelství JOTA, 1994, roč. 10, č. 1, 2, 3, 4 a 6. 
140 Host (literární revue – od č.5). Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 1995, roč. 11, č. 1-6. 
141 Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 1996, roč. 12, č. 1, 2, 3-4, 5 a 6. 
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Petr Maděra, Martin Langer, Ludwig Steinherr a další.  

 V posledním sledovaném roce 1997142 do Hostu ukázkou svých děl přispěli další 

autoři, zmínit můžeme například Bohdana Chlíbce, Věroslava Mertla, Vladislava 

Kramoliše, Radka Fridricha, Vratislava Färbera, Evu Talpovou, Milana Děžinského, Lenku 

Slívovou nebo Karla Zlína. I v tomto roce redakce v časopise otiskla několik úryvků 

z překladů děl zahraničních autorů – například práce Andrzeje Stasiuka. 

  Ačkoliv nelze popsáním autorského okruhu zcela vystihnout charakter obsahu 

časopisu, rozmanitost a počet publikovaných autorů v Hostu ve sledovaném období 

ilustrují, jak komplexně se redakční tým pokoušel popsat literární scénu. Redakce 

pravidelně představovala díla autorů známých i dosud neobjevených. Čtenářům nabízela 

jak prózu, tak poezii, přestože v posledních zkoumaných ročnících převažovaly ukázky 

básní nad prózou. Pravidelně přinášela i překlady zahraničních literátů. Čtenáři Hosta 

devadesátých let tak díky časopisu mohli získat skutečně ucelený přehled o literatuře a 

literárním dění. 

  

5. Grafická úprava časopisu Host mezi lety 1989 až 1997 

5.1 Typografie časopisu a její význam 

 

Největší podíl na vizuální podobě časopisu Host měl v devadesátých letech 

bezpochyby Boris Mysliveček. Ten byl od čísla 1(6)/1990 zodpovědný za typografii všech 

nadcházejících sledovaných čísel až do roku 1997, na většině z nich také výtvarně 

spolupracoval. Na tomto místě je třeba zmínit, že typografická úprava a výtvarný doprovod 

časopisu, a to včetně zvolených obálek, výrazně ovlivňují jeho celkovou podobu a vyznění, 

což má vliv na atraktivitu časopisu mezi čtenáři i na jeho prodej. 

Typografie časopisu zahrnuje celou řadu prvků, které se na první pohled v jeho 

vizuální úpravě jeví jako samozřejmé, stojí za nimi však usilovná práce grafika. Jde 

například o typ použitého písma, řazení informací, velikost písma, zvolenou podobu 

nadpisů, formát časopisu, podobu a velikost okrajů stránek, zvolený typ papíru, číslování 

                                                           
142 Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 1997, roč. 13, č. 1-8. 
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stránek, podobu a řazení obsahu a tak dále.143 „Typograf, stejně jako textové písmo, je 

zpravidla služebníkem pracujícím zdaleka nejlépe, když ho nevnímáme. O to těžší je 

vysvětlit lidem, v čem spočívá kvalita a zkušenost, které jim nabízíte.“144 

Podle Martina Peciny by typografická úprava časopisu neměla převyšovat text, její 

snahou má být především to, aby byla přiměřená jeho obsahu. „Hledáme cosi jako 

partnerský vztah mezi písmem a textem, textem a obrazem (…), abychom obsah 

neilustrovali, ale doplňovali, abychom nalézali ucelený výraz prostřednictvím volby písma, 

barev nebo celkové kompozice.“145  

Zásadním faktorem, který ovlivňuje podobu knih i periodik, je jejich formát. Boris 

Mysliveček využívá ve všech sledovaných číslech časopisu Host standardní formáty – 

naprostá většina zkoumaných čísel vyšla ve formátu A5, pouze samizdatové číslo má větší 

formát A4. Neméně důležitým prvkem je vnitřní uspořádání časopisu, které má čtenáři 

usnadnit orientaci v čísle. Nejde pouze o zařazení vstupních stránek s vydavatelskými 

informacemi o časopisu, v periodiku je klíčové také členění příspěvků do rubrik. Zatímco 

první dvě sledovaná čísla Hosta (č. 5/1989 a č. 1(6)/1990) neobsahují žádné zřejmé členění 

textů, zbylá sledovaná čísla již využívají řazení do konkrétních rubrik. Zcela zásadní je 

samozřejmě také zvolené písmo a jeho případné proměny napříč daným číslem.   

 

5.2 Podoba časopisu v letech 1989-1997 

 

Grafická úprava posledního samizdatového čísla (tedy čísla 5/1989)146 časopisu 

Host se na první pohled výrazně liší od zbývajících zkoumaných čísel z let 1990 až 1997. 

Nejmarkantnějším rozdílem je zajisté formát časopisu. Jako jediné zkoumané číslo má totiž 

Host čísla 5/1989 formát A4. Zároveň je toto číslo Hosta znatelně obsáhlejší než všechna 

ostatní sledovaná čísla. Strany časopisu však nejsou číslované od obsahu k poslední straně 

před zadní stranou obálky. Každý jednotlivý text má své vlastní číslování stran, které 

začíná číslem jedna, všechny následující příspěvky jsou pak znovu číslovány od čísla 

                                                           
143 PECINA, Martin. Knihy a typografie. Brno: Host, 2017, s. 46. 
144 Tamtéž. 
145 Tamtéž, s. 51. 
146 Host: nezávislý občasník pro filozofii, literaturu, výtvarné umění, hudbu a ……, Brno, 1989, roč. 5, č. 5, 

498 s. 
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jedna. Číslování je umístěno vždy v zápatí stran a není označeno číslicemi, nýbrž slovně – 

například jako „strana jedna“. 

Obálka čísla 5/1989 je poměrně minimalistická (viz příloha č. 7). Pozadí přední 

strany obálky tvoří sytě oranžová a světle béžová barva, zadní stranu obálky ponechala 

redakce pouze v oranžové barvě. Číslo je na obálce označeno jako „HOST 5“. Označení 

názvu a čísla časopisu je psáno tučně, verzálkami a v černé barvě. Na obálce je toto 

označení umístěno v pravém horním rohu. Na barevném pozadí přední strany obálky je 

dále otištěn také nečíslovaný obsah čísla. Text na zadní straně obálky (včetně označení 

názvu a čísla časopisu) je totožný s přední stranou obálky, pouze s tím rozdílem, že je 

zrcadlově obrácen. 

Strany tohoto čísla časopisu jsou velice hutně popsané, text je členěn do dlouhých 

odstavců a zarovnán do bloku. Básně mají samozřejmě vlastní formátování – jsou 

zarovnány na střed a řádkovány dle jednotlivých veršů. Vzhledem k nesnadným 

podmínkám redigování a tisku časopisu je číslo překvapivě graficky rozmanité. Samotný 

text doprovází především černobílé fotografie autorů příspěvků, které jsou umístěny jak na 

samostatných stranách, tak mezi jednotlivými textovými bloky. Zajímavostí jsou pak 

vložené fotografie autorů příspěvků, které jsou vytištěné na odlišném papíře a zároveň mají 

jiný formát než zbývající strany čísla. Příkladem je černobílá fotografie Terezy Bučkové, 

která do čísla přispěla ukázkou z knihy Indiánský běh.  

Kromě fotografií je text doplněn také o několik kreseb výtvarnice Radany Parmové. 

Zajímavým zpestřením je také více než dvacetistránkový barevný výtvarný blok 

autorských pohlednic, kreseb, maleb a plakátů, ve kterém je možné nalézt například práce 

umělce Dalibora Chatrného, Jana Antonína Pacáka či Jana Steklíka. Dalším oživením čísla 

je pak ukázka tvorby sochaře Vladimíra Matouška, která je na černobílých fotografiích 

vyobrazena na téměř dvaceti stranách časopisu. Výrazný grafický prvek je možné v tomto 

čísle najít ještě také na stranách věnovaných fejetonu Komunismus je bití Ludvíka 

Vaculíka. Čtyři ze šesti stran věnovaných tomuto fejetonu jsou symbolicky vytištěny na 

červeném papíře (viz příloha č. 8), zatímco papír ostatních stran čísla je bílý či žlutý. 
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První oficiální číslo časopisu již vyšlo ve formátu A5. Změnilo se také řazení textů 

a číslování stran – jednotlivé strany jsou v čísle 1(6)/1990147 číslovány tradičně od obsahu 

po poslední stranu před tiráží. Přední strana obálky tohoto čísla je graficky poměrně  

prostá – pozadí obálky je v modro-fialové barvě, název časopisu je psán verzálkami ve 

světle béžové barvě a je veden diagonálně z levého dolního horu do pravého horního rohu 

přes celou stranu obálky. V pravém dolním rohu je pak umístěno označení čísla 1/1990. 

Obsah a vydavatelské informace o časopisu jsou otištěny hned z druhé strany obálky. 

Zadní strana obálky je graficky totožná s její přední stranou, úhlopříčný název časopisu je 

zde však nahrazen pouze označením čísla časopisu 1/1990. Zevnitř zadní strany obálky je 

pak otištěno složení redakce a cena časopisu. 

 Text příspěvků v tomto čísle je velice hutný, okraje stránek jsou úzké a písmo 

drobné. Redakce použila v tomto čísle žlutý tenký papír. Textové bloky jsou provázeny 

zejména černobílými fotografiemi. Zobrazují především autory příspěvků, případně 

literáty, o nichž daný text pojednává. Fotografií autorů je v tomto čísle k vidění celkem 

osm. Zpestřením čísla jsou pak také tři černobílé fotografie plastik Jiřího Jílka, které v čísle 

doprovází jeho básně.148 

Zajímavostí tohoto čísla je výtvarný barevný blok děl Jana Zuziaka, jenž redakce 

v čísle otiskla na bílém pevném lesklém papíru, který se kvalitou výrazně liší od 

zbývajících stran časopisu. Tento blok je v čísle umístěn mezi stranami 161 a 173 a 

zobrazuje především výtvarníkovy malby z druhé poloviny sedmdesátých let.149  

 Specifickým prvkem, který se v čísle vyskytuje, je reklama na jiná literární a 

kulturní periodika, která je graficky oddělená od zbývajícího textu. Zpravidla jde o 

ohraničený obdélník v rozsahu přibližně půl strany, v němž se čtenáři mohou dočíst, čím se 

dané periodikum zabývá a kde je možné jej koupit. Na straně 57 je v tomto čísle umístěna 

reklama na revue Souvislosti150 (viz příloha č. 9), strana 106 pak poukazuje na periodikum 

Fragment K (viz příloha č. 10).151 

 

  

                                                           
147 Host: Časopis nejen pro literaturu. Brno: Nakladatelství Host, 1990, roč. 6, č. 1(6), 184 s. 
148 Tamtéž, s. 39, s. 43, s. 46. 
149 Host: Časopis nejen pro literaturu. Brno: Nakladatelství Host, 1990, roč. 6, č. 1(6), s. 161-173. 
150 Tamtéž, s. 57. 
151 Tamtéž, s. 106. 
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Číslo 7/1991152 se od předchozího čísla liší na první pohled – redakce v čele 

s grafikem Borisem Myslivečkem a výtvarníky Rostislavem Čuříkem a Martinem Lasákem 

pro něj zvolila graficky daleko zajímavější obálku. Tvoří ji obraz Dalibora Chatrného 

s názvem Skládání a rozkládání z roku 1988, který kombinuje akrylové barvy s textilem. 

Na světlém pozadí obálky se tak rýsuje plastická látka v modro-červených odstínech, do 

níž je diagonálně zakomponován název časopisu a označení daného čísla (viz příloha č. 

11). Na obálce jsou v pravém dolním rohu velkými písmeny uvedena také příjmení autorů, 

jejichž texty jsou v tomto čísle otištěny – například Kuběna, Veselský, Chaloupka, 

Křepelka, Kafka nebo Šrámková. Podobná úprava již později nebyla použita v žádném 

z dalších sledovaných čísel časopisu. 

Hned na druhé straně obálky je opět umístěn obsah čísla, na rozdíl od čísla 

1(6)/1990 v něm jsou již jednotlivé příspěvky rozřazeny do konkrétních rubrik. Složení 

redakce je pak otištěno na vnitřní straně zadní obálky. Tam čtenáři najdou zároveň také 

ukázku z obsahu následujícího čísla 8/1992. 

Dalším výrazným rozdílem čísla 7/1991 v porovnání s číslem z roku 1990 je typ 

papíru. Redakce pro číslo zvolila silnější papír v bílé barvě. Ten byl následně použit také 

ve všech zbývajících sledovaných číslech. Zároveň se v tomto čísle výrazněji změnila 

typografie časopisu, bylo použito větší písmo a k číslování stran v horní části přibyly ještě 

názvy rubrik a jména autorů daných textů. 

 Výtvarný doprovod čísla je velice bohatý. Texty doprovází patnáct černobílých 

fotografií. Číslo dále obsahuje celkem devět reprodukcí obrazů Dalibora Chatrného, jehož 

dílo zdobí i obálku čísla. Reprodukce jsou barevné i černobílé a zpravidla jsou otištěny 

přes celou stranu. Rubrika Výtvarné umění je pak částečně věnována Ivanu Kříži. Redakce 

do čísla zařadila i barevné a černobílé reprodukce jeho děl, celkem jich je v čísle k vidění 

deset. Kromě reprodukcí obrazů obsahuje číslo také několik kreseb a koláží, například 

barevnou koláž Jiřího Hanáčka153 nebo Miguela Čuříka.154 

 

  

                                                           
152 Host: Časopis nejen pro literaturu. Brno: Nakladatelství Host, 1991, roč. 7, č. 7, 232 s. 
153 Host: Časopis nejen pro literaturu. Brno: Nakladatelství Host, 1991, roč. 7, č. 7, s. 164. 
154 Tamtéž, s. 181. 
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Číslo 8/1992,155 které již vyšlo pod vedením nového šéfredaktora Igora Fice, 

pokračuje v grafické úpravě, která byla zavedena v předchozím čísle. Přesto se v něm 

objevuje několik odlišných grafických prvků. Nejvýraznějším z nich je pravděpodobně 

grafické využití obálky. Zatímco v předchozích číslech byly graficky zaplněny pouze 

vnější strany obálky, od čísla 8/1992 redakce pro výtvarná díla či fotografie využívá 

obálku z obou stran – tudíž celkově na čtyřech stranách. Obsah čísla, který byl dříve 

otištěn na druhé straně obálky, se přesouvá dovnitř časopisu na stranu číslo dvě. Naopak 

vydavatelské informace a informace o složení redakce nově plní první stranu časopisu. 

 Obálka čísla 8/1992 je opět vizuálně o něco zajímavější než v předchozím čísle. 

Tvoří ji reprodukce děl Jiřího Koláře. Dominantním prvkem titulní strany časopisu je 

plechová nádoba s motivem lidského oka na bílém pozadí (viz příloha č. 12). Název 

časopisu je psán verzálkami a je umístěn v horní části. Číslo časopisu je na obálce 

označeno jako „8/92“ a je otištěno vespodu strany. Díla Jiřího Koláře zdobí i všechny tři 

zbývající strany obálky. 

 Typ papíru, číslování stránek i označení rubrik a autorů textů zůstává stejný jako 

v předešlém čísle. Výtvarný doprovod čísla 8/1992 tvoří především černobílé fotografie, 

celkem jich je na stranách čísla otištěno čtrnáct. Kromě nich číslo obsahuje také několik 

černobílých kreseb Otakara Kubína156 nebo například faksimilii dopisu Františka 

Hrubína.157 

 

 

V roce 1993 navázal časopis na grafickou podobu předchozího roku a jeho vizuální 

stránka se příliš nezměnila. První číslo roku 1993158 s podnázvem „z ledna na únor ´93“ 

čítá celkem 168 stran ve formátu A5. Svým rozsahem ani formátem se tak příliš neliší od 

čísla 8/1992. Vizuální doprovod tohoto čísla tvoří především obrazy redaktora Hosta 

Václava Vokolka. Ty zdobí i všechny čtyři strany obálky, která je tak opět velice nápaditá 

a osobitá, porovnáme-li ji s obálkami počátečních sledovaných čísel Hosta. Název 

časopisu je na první straně obálky zasazen do pozadí obrazu Václava Vokolka a je jako již 

                                                           
155 Host: Časopis nejen pro literaturu. Brno: Nakladatelství Host, 1992, roč. 8, č. 8, 159 s. 
156 Host: Časopis nejen pro literaturu. Brno: Nakladatelství Host, 1992, roč. 8, č. 8, s. 132, s. 135. 
157 Tamtéž, s. 140. 
158 Host: z ledna na únor ´93. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host a Nakladatelství Host, 1993, roč. 

9, č. 1, 168 s. 
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tradičně psán velkými písmeny v tučném fontu (viz příloha č. 13). Vokolkovy obrazy 

uvnitř časopisu jsou v černobílé úpravě, barevná je pouze obálka čísla. Kromě obrazů je 

text v tomto čísle obohacen také o řadu černobílých (především portrétních) fotografií 

autorů.  

Číslo 2/1993 „z března na duben ´93“159 patří mezi nejobsáhlejší čísla časopisu 

mezi lety 1989 až 1997 – obsahuje celkem 223 stran ve formátu A5. Od ostatních 

sledovaných čísel časopisu Host se liší především svou obálkou – je dvojitá a čítá celkem 

osm stran. Titulní stranu obálky tvoří obraz Leonida Kryvošeje, jeho další díla je možné 

nalézt také na druhé, třetí, sedmé a osmé straně obálky. Zbylé strany obálky (4. – 6.) tvoří 

reprodukce pestrých koláží Jana Gabriela. Oběma umělcům je v čísle věnována rubrika 

Výtvarné umění. Číslo dále doprovází několik černobílých fotografií a kreseb, barevnou 

grafiku toto číslo mimo obálku neobsahuje. 

 Čísla 3 a 4 roku 1993 vyšla jako dvojčíslo s podtitulem „Host přes prázdniny“ na 

dobu od května do září roku 1993.160 Hlavní výtvarný doprovod dvojčísla tvoří reprodukce 

obrazů malíře Henriho Michauxe. Redakce je použila také na všechny čtyři strany obálky 

dvojčísla. Titulní stranou obálky je reprodukce obrazu Aréna z roku 1938, v níž převažuje 

černá a žlutá barva. Název časopisu je zvolen tak, aby s obrazem ladil – je psán verzálkami 

ve žluté barvě. Všechny strany obálky dvojčísla jsou v barevném provedení, výtvarný 

doprovod uvnitř dvojčísla je však opět poměrně střídmý a obsahuje pouze černobílé 

grafické prvky. Převážně jde o černobílé fotografie autorů a reprodukce obrazů, 

do dvojčísla je však na stranách 73-75 zařazen například také autentický přepis básně 

Těžká hodina Jiřího Wolkera (viz příloha č. 14).161 

Páté číslo Hosta z října na listopad roku 1993162 vyšlo s podnázvem „podzimní 

Host“ a svým grafickým zpracováním navázalo na předchozí čísla tohoto roku. Obálka je 

opět tvořena barevnými reprodukcemi obrazů, díky čemuž je časopis na první pohled 

pestrý a vizuálně atraktivní. Pro titulní stranu obálky vybral Boris Mysliveček obraz 

Rudolfa Fily z roku 1980, zbylé tři strany obálky tvoří reprodukce obrazů Václava Tikala 

                                                           
159 Host: z března na duben ´93 (Host pro lepší společnost). Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host a 

Nakladatelství Host, 1993, roč. 9, č. 2, 223 s. 
160 Host: z května na září ´93 (Host přes prázdniny). Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host a 

Nakladatelství Host, 1993, roč. 9, č. 3-4, 223 s. 
161 Host: z května na září ´93 (Host přes prázdniny). Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host a 

Nakladatelství Host, 1993, roč. 9, č. 3-4, s. 73-75. 
162 Host (podzimní Host ´93). Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host a Nakladatelství Host, 1993, roč. 9, 

č. 5, 216 s. 
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z první poloviny čtyřicátých let. V čísle je jako obvykle otištěna řada černobílých 

fotografií, oproti předchozím číslům roku 1993 je ale v čísle 5/1993 obsaženo i poměrně 

velké množství černobílých kreseb a maleb různých autorů, například výtvarníků Valéra 

Kováče, Viléma Reichmana, Otty Mizery, Václava Zykmunda a dalších. 

 Poslední číslo roku 1993163 s podnázvem „Host přes rok“ svou grafikou plynule 

pokračuje v podobě předchozích čísel a dotváří výtvarně konzistentní ročník. Redakce pro 

toto číslo opět zvolila uměleckou obálku. Tvoří ji celkem čtyři obrazy Alexandra Hejla 

z roku 1991, pro titulní stranu obálky zvolil Boris Mysliveček výtvarníkův obraz s názvem 

Plamen. Hejlovi je věnována také část rubriky Výtvarné umění, jeho díla proto doprovází i 

texty uvnitř čísla časopisu. Jde celkem o šest reprodukcí obrazů, jimž je vždy věnována 

jedna celá strana. Stejně jako u předchozích čísel roku 1993 jsou v barevném provedení 

vytištěny pouze čtyři strany obálky časopisu, grafické prvky uvnitř čísla jsou černobílé. 

Kromě děl Alexandra Hejla obsahuje číslo 6/1993 také několik černobílých fotografií a 

kreseb Alfreda Kubina. 

 

 

První číslo časopisu v roce 1994164 vyšlo s podnázvem „z února na březen 94.“ 

Díky stejnému formátu se výrazně neliší od čísel předchozího roku. Obálku zdobí na dvou 

stranách díla výtvarníka Mariána Pally, na zbývajících dvou stranách pak barevné 

reprodukce obrazů malířky Monique Tello. Jelikož o obou autorech pojednává rubrika 

Výtvarné umění, je několik černobílých reprodukcí jejich děl zařazeno i uvnitř čísla. 

Redakce do čísla kromě reprodukcí děl výše jmenovaných autorů zařadila také více než 

dvacet černobílých fotografií, několik černobílých reprodukcí linorytů Václava Beránka165 

nebo například reprodukci uměleckého fotografického cyklu Desatero Miloše Korečka 

z roku 1986, který obsahuje celkem deset uměleckých fotografií v rozsahu přes celou 

stranu.166 

 Číslo 2/1994 vyšlo jako první intermezzo časopisu během sledovaného období.167 

                                                           
163 Host (přes rok). Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host a Nakladatelství Host, 1993, roč. 9, č. 6, 195 

s. 
164 Host: z února na březen ´94. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host a Nakladatelství JOTA, 1994, 

roč. 10, č. 1, 152 s. 
165 Tamtéž, s. 54-55. 
166 Tamtéž, s. 94, s, 97, s. 98, s. 101, s. 102, s. 105, s. 106, s. 109, s. 110, s. 113. 
167 MLEJNEK, Josef. Pastvina. 1. vyd. Host (intermezzo 1). Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 
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Se svými osmdesáti stranami je zároveň nejméně obsáhlým číslem mezi lety 1989 a 1997. 

Intermezzo je básnickou sbírkou Josefa Mlejnka s názvem Pastvina. Od běžných čísel 

Hosta se výrazně odlišuje hned v několika ohledech. Texty v tomto čísle nejsou rozřazeny 

do obvyklých rubrik, jak je tomu zvykem v běžných číslech časopisu, Pastvina je na první 

pohled v podstatě spíše samostatnou knihou než časopiseckým číslem. Na každou báseň 

sbírky v čísle připadá samostatná strana. Obsah není jako obvykle umístěn na druhé straně 

čísla, ale až na konci celé sbírky. Sbírku provází ilustrace Milivoje Husáka, které zdobí 

také obálku čísla. Mnohdy mají ilustrace rozsah i dvě celé strany (viz příloha č. 15). Kromě 

nich číslo na straně 76 obsahuje ještě fotografii autora sbírky Josefa Mlejnka. 

 Třetí číslo roku 1994 vyšlo pod názvem „Host přicházející v září ´94“168 a svou 

grafickou podobou navázalo na první číslo tohoto roku. Všechny čtyři strany obálky čísla 

tvoří barevné reprodukce děl Vladimíra Kopeckého. Nepočítáme-li první čísla sledovaného 

období a čísla speciální (například intermezzo 2/1994), jde v rámci zkoumaných ročníků 

Hosta o první číslo, jehož hlavní výtvarný doprovod není tvořen jedním autorem nebo 

skupinou umělců. V čísle 3/1994 jsou obsaženy i výtvarné a grafické metody, které nejsou 

v ostatních sledovaných číslech příliš obvyklé. Příkladem je reprodukce dekalku Karla 

Křepelky, kterou redakce otiskla na straně 20 (viz příloha č. 16), 169 dále pak černobílé 

koláže Jaromíra „Filipa“ Typlta na stranách 34 a 38 nebo optický klam ze strany 87 (viz 

příloha č. 17).170 

 Číslo 4/1994 „přijíždějící v říjnu ´94“171 se opět vrací k modelu jednoho hlavního 

autora výtvarného doprovodu. V tomto čísle jím je Dagmar Sochorová. Barevné 

reprodukce jejích děl tvoří všechny čtyři strany obálky. Pro titulní stranu vybrala redakce 

obraz Zamyšlení v šedivých, béžových a červených tónech (viz příloha č. 18). Jako u 

jediného z čísel roku 1994 je název časopisu v čísle 4/1994 umístěn ve spodní části titulní 

strany obálky. Uvnitř čísla je obsaženo ještě dalších šest černobílých reprodukcí obrazů 

Dagmar Sochorové. 

 Jelikož páté číslo v roce 1994 nevyšlo, je posledním číslem roku číslo 6/1994. 

                                                                                                                                                                                

1994, roč. 10, č. 2, 80 s. 
168 Host: přicházející v září ´94. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host a Nakladatelství JOTA, 1994, 

roč. 10, č. 3, 120 s. 
169 Host: přicházející v září ´94. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host a Nakladatelství JOTA, 1994, 

roč. 10, č. 3, s. 20. 
170 Tamtéž, s. 87. 
171 Host: přijíždějící v říjnu ´94. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host a Nakladatelství Host, 1994, 

roč. 10, č. 4, 112 s. 
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Stejně jako u čísla 2/1994 jde o intermezzo.172 Tvoří jej prozaická sbírka Zrcadlový pes 

Pavla Řezníčka. Podobně jako u čísla 2/1994 se i toto intermezzo graficky výrazně liší od 

běžných čísel časopisu. Příspěvky v něm nejsou řazeny do běžných rubrik, odlišné je 

písmo i řádkování textu. Obsah je navíc umístěn až na konci sbírky. Obálku čísla tvoří 

výrazné barevné ilustrace Martina Stejskala (viz příloha č. 19). Barevné ilustrace se 

objevují i uvnitř sbírky (viz příloha č. 20), což je poměrně neobvyklé, jelikož výtvarný 

doprovod v ostatních číslech je zpravidla v černobílém provedení. Celkově je do čísla 

mimo obálku zařazeno sedm barevných ilustrací, a to zpravidla v rozsahu přes celou 

stranu. 

 

  

První číslo roku 1995173 se svou podobou příliš neliší od posledních čísel 

předchozích let. Navazuje na ně svým formátem, rozložením i číslováním stránek. 

Odlišností čísla je titulní strana obálky, která po poměrně dlouhé době nezobrazuje 

výtvarné dílo ani fotografii, nýbrž instalaci výstavy děl Laca Garaje v galerii U dobrého 

pastýře v Brně roku 1983 (viz příloha č. 21). Název časopisu je umístěn ve spodní části 

strany, stejně jako podnázev „přimrzající k lednu ´95.“ Další strany obálky tvoří 

především barevné reprodukce výtvarníkových olejových maleb, část druhé strany obálky 

tvoří také barevná fotografie instalace výstavy v brněnské Galerii mladých z roku 1988.  O 

Lacu Garajovi pojednává celá rubrika Výtvarné umění, číslo provází více než dvě desítky 

umělcových děl v černobílém provedení. Kromě tohoto výtvarného doprovodu otiskla 

v čísle redakce také více než desítku černobílých fotografií. 

 Druhé číslo roku 1995 s názvem Host „pobledlý za kamny v únoru a březnu ´95“174 

svou barevnou obálkou skutečně symbolizuje zimní období, v němž vyšlo. Obraz 

s motivem abstraktní postavy Jaroslava Hovadíka na titulní straně obálky obsahuje studené 

tóny modré, bílé a fialové (viz příloha č. 22). Barevné reprodukce výtvarníkových obrazů 

tvoří i zbývající tři strany obálky. Výtvarný doprovod čísla tvoří zejména černobílé 

fotografie soch Jaroslava Hovadíka, kterému je v čísle věnována rubrika Výtvarné umění. 

                                                           
172 ŘEZNÍČEK, Pavel. Zrcadlový pes. 1. vyd. Host (intermezzo 1). Brno: Spolek přátel vydávání časopisu 

Host, 1994, roč. 10, č. 6, 120 s. 
173 Host: přimrzající k lednu ´95. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host a Nakladatelství Host, 1995, 

roč. 11, č. 1, 144 s. 
174 Host: pobledlý za kamny v únoru a březnu ´95. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host a 

Nakladatelství Host, 1995, roč. 11, č. 2, 144 s. 
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Třetí číslo roku 1995 vyšlo jako intermezzo, konkrétně jako básnická sbírka Rána 

střeleb Pavla Petra.175 Číslo se od běžných čísel časopisu graficky výrazně odlišuje, není 

členěno na obvyklé rubriky, obsahuje jiné řádkování, číslování i typ písma. Sbírku 

ilustroval sám autor, obsaženy v ní jsou dvě abstraktní černobílé ilustrace. Na konci čísla je 

otištěna také černobílá portrétní fotografie autora, kterou pořídil Libor Stavjaník (viz 

příloha č. 23).176  

„Host na léto ´95“177 neboli čtvrté číslo časopisu z poloviny devadesátých let se 

svou grafickou podobou vrací k číslu 2/1995. Titulní stranu jeho obálky tvoří barevná 

reprodukce kresby a malby Eduarda Ovčáčka v pastelových odstínech (viz příloha č. 24). 

Autorova díla jsou vyobrazena také na všech dalších stranách obálky i uvnitř čísla, jelikož 

o výtvarníkovi v čísle pojednává také rubrika Výtvarné umění. Na rozdíl od obálky jsou 

reprodukce umělcových děl uvnitř časopisu v černobílém provedení. Číslo je v kontrastu 

s barevnou obálkou graficky poměrně chudé, kromě děl Eduarda Ovčáčka text doplňuje 

pouze několik černobílých fotografií. 

 Od pátého čísla roku 1995178 můžeme v Hostu pozorovat hned několik změn v jeho 

grafické podobě. S odchodem Igora Fica z šéfredaktorské pozice a s nástupem nového 

šéfredaktora Miroslava Balaštíka se změnil například podnázev časopisu, který je uveden 

na titulní straně obálky. Nově byl časopis pod hlavním nápisem „HOST“ označen ještě 

podnázvem „LITERÁRNÍ REVUE 5/95 (PODZIM).“ Změna podnázvu je pro časopis 

důležitá nejen z grafického hlediska, ale i z hlediska obsahu titulu. Sousloví „literární 

revue“ totiž explicitně poukazuje na to, že hlavní náplní časopisu je literatura. Další 

kulturní a společenská témata jsou tudíž spíše marginálními oblastmi zájmu titulu. 

Typografii a výtvarnou spolupráci měl i v tomto čísle nadále na starosti Boris 

Mysliveček, celková úprava čísla proto plynule navázala na čísla předchozí. Ojedinělý byl 

však výběr hlavního autora výtvarného doprovodu tohoto čísla – nebyl jím malíř ani 

fotograf, nýbrž významný sochař Ladislav Zívr. Jeho díla tvoří všechny čtyři strany 

obálky. Titulní stranu obálky zdobí autorova kresba s názvem Paříž z roku 1946, zbylé tři 

strany obálky zobrazují Zívrovy sochy, které pro časopis vyfotografoval Miroslav Fejk (viz 

                                                           
175 PETR, Pavel. Rána střeleb. 1. vyd. v tomto souboru. Host (intermezzo 3). Brno: Spolek přátel vydávání 

časopisu Host, 1995, roč. 11, č. 3, 108 s. 
176 Tamtéž, s. 103. 
177 Host: na léto ´95. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host a Nakladatelství Host, 1995, roč. 11, č. 4, 

124 s. 
178 Host: literární revue 5/95 (podzim). Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host a Nakladatelství Host, 

1995, roč. 11, č. 5, 152 s. 
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příloha č. 25). Ladislavu Zívrovi je v tomto čísle věnována rubrika Portrét, černobílé 

fotografie jeho soch však zdobí strany napříč celým číslem. Celkově je číslo 5/1995 

graficky velice bohaté, kromě soch Ladislava Zívra obsahuje ještě také čtrnáct černobílých 

fotografií. 

 Poslední číslo roku 1995179 navázalo svou grafickou úpravou na číslo 5/1995. 

Převzalo také formu i umístění názvu a podnázvu časopisu, kterou redakce nově zavedla 

v předchozím čísle. Všechny fotografie na obálce čísla pořídil Petr Baran, na čísle se dále 

podíleli fotografové Jan Lebeda a Karel Pavlíček. V čísle je obsaženo téměř třicet 

černobílých fotografií, vzhledem k absenci reprodukcí výtvarných děl se v něm však 

objevují dlouhé textové pasáže bez jakéhokoliv grafického doprovodu.  

 

 

Všechna čísla roku 1996 se ve svém grafickém provedení příliš neliší od čísel 

předchozího roku. Konzistentní jsou svým formátem, typem písma i barvou a kvalitou 

papíru. Jednotlivá čísla roku 1996 vždy reflektují výtvarná díla či fotografie jednoho 

vybraného umělce nebo skupiny autorů. Díla těchto vybraných autorů jsou zpravidla 

vyobrazena i na obálkách čísel časopisu.  

V prvním čísle roku 1996 s podnázvem „literární revue“180 zvolila redakce za 

hlavního autora výtvarného doprovodu a rubriky Výtvarné umění malíře Jiřího Krtičku. 

Jeho díla se ale objevují napříč celým číslem – celkem je v čísle 1/1996 zařazeno třináct 

černobílých reprodukcí Krtičkových obrazů. Výtvarníkovy obrazy tvoří i všechny čtyři 

strany obálky. Většina děl Jiřího Krtičky v tomto čísle v sobě obsahuje geometrické prvky. 

Stejně tomu je i u titulní strany obálky, která zobrazuje černo-červený obdélník na modrém 

pozadí (viz příloha č. 26). Název časopisu je opět umístěn ve spodní části obálky a je psán 

verzálkami. Kromě děl Jiřího Krtičky obsahuje číslo také devět černobílých fotografií a 

několik černobílých ilustrací. Zajímavým oživením čísla jsou také fotografie soch Jiřího 

Jílka, které redakce zařadila do rubriky Mezi slovy.181 

                                                           
179 Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host a Nakladatelství Host, 1995, roč. 11, č. 

6, 192 s. 
180 Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 1996, roč. 12, č. 1, 156 s. 
181 JÍLEK, Jiří. Z pamětí. Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 1996, roč. 12, č. 

1, s. 110, 115, 119, 126. 
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 Druhé číslo Hosta roku 1996182 je graficky odlišné od většiny ostatních 

sledovaných čísel. Doprovází ho totiž díla výtvarnice Jitky Palmerové, které zpravidla 

zobrazují náboženské motivy, archetypy dobra a zla nebo například symboly ženskosti. 

Obrazy umělkyně nesou například názvy jako Padlý anděl, Pokušení, Černá madona nebo 

Prvotní hřích. Na obálce časopisu se zároveň poprvé v rámci sledovaného období objevuje 

obraz, jehož hlavním motivem je lidská postava (viz příloha č. 27). Specifickým grafickým 

prvkem v čísle jsou i reklamy, které v časopise propagují jiná kulturní a literární periodika 

a oddělují od sebe jednotlivé bloky textu. Toto číslo obsahuje například reklamu na 

Literární noviny183, reklamu na časopis Tvar184 a reklamu na revue Labyrint.185 

 Čísla tři a čtyři roku 1996 vyšla jako dvojčíslo,186 které dohromady obsahuje 260 

stran. Svým formátem i fontem názvu a podnázvu časopisu dvojčíslo plynule navazuje na 

předchozí čísla Hosta. Hlavním autorem výtvarného doprovodu dvojčísla je Vít Ondráček, 

jehož díla redakce zvolila i pro obálku časopisu. Všechny čtyři strany obálky jsou graficky 

konzistentní, zobrazují akryly na plátně v zelené a bílé barvě. Pro titulní stranu obálky 

redakce zvolila Ondráčkův obraz s názvem Černá magie (viz příloha č. 28) z let 1995 až 

1996. Vítu Ondráčkovi je ve dvojčísle z velké části věnována rubrika Výtvarné umění, jeho 

díla jsou ale zobrazena i v ostatních rubrikách. Dohromady redakce do dvojčísla zařadila 

dvanáct černobílých reprodukcí autorových obrazů. 

 Páté číslo roku 1996187 doprovází díla Věry Janouškové, o které pojednává Václav 

Vokolek v rubrice Výtvarné umění. Právě Václav Vokolek se na výtvarné podobě tohoto 

čísla podílel s hlavním grafickým spolupracovníkem Hosta Borisem Myslivečkem. Číslo 

5/1996 obsahuje jak řadu fotografií soch Věry Janouškové, tak i výběr jejích obrazů. 

 Poslední číslo roku 1996188 je oproti ostatním číslům tohoto roku poměrně obsáhlé, 

čítá celkem 212 stran. Hlavní výtvarný doprovod čísla zajistilo uskupení Roman, které 

vzniklo v roce 1994 a skládá se ze tří umělců – Aleše Szotkowského, Michala Navrátila a 

Pavla Preisnera. O tomto sdružení zároveň pojednává rubrika Výtvarné umění. Redakce 

v rubrice otiskla dohromady devět černobílých reprodukcí obrazů autorů sdružení Roman, 

a to zpravidla přes celou stranu. Titulní strana obálky čísla 6/1996 je poměrně 

                                                           
182 Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 1996, roč. 12, č. 2, 150 s. 
183 Tamtéž, s. 128. 
184 Tamtéž, s. 139. 
185 Tamtéž, s. 140. 
186 Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 1996, roč. 12, č. 3-4, 260 s. 
187 Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 1996, roč. 12, č. 5, 164 s. 
188 Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 1996, roč. 12, č. 6, 212 s. 



 

 

53 

minimalistická, tvoří ji barevná reprodukce obrazu jednoho z autorů sdružení Roman 

Michala Navrátila v modrošedých odstínech. Jeho nejvýraznějším prvkem je diagonální 

linka v červenooranžové barvě. Grafická podoba a formát názvu i podnázvu časopisu na 

obálce zůstávají stejné jako v předchozích číslech tohoto roku. Číslo doprovází černobílé 

obrazy Aleše Szotkowského s přírodní tematikou a mimo jiné také řada černobílých 

fotografií.  

 

 

V roce 1997 se periodicita časopisu zvýšila na osm čísel ročně, následkem čehož se 

naopak snížil rozsah jednotlivých čísel. První číslo tohoto roku189 čítalo celkem 118 stran 

formátu A5. Majoritní část výtvarného doprovodu tohoto čísla tvoří ilustrace Martina 

Mainera (rubrika Výtvarné umění). Reprodukce děl umělce jsou zobrazeny i na všech 

čtyřech stranách obálky, konkrétně jde převážně o figurální kresby. Uvnitř čísla je 

vyobrazeno celkem devět černobílých reprodukcí Mainerových ilustrací a ukázka rukopisu 

umělce (viz příloha č. 29).190 

 Druhé číslo roku 1997191 je graficky poměrně strohé. Dominují mu fotografie 

Milana Hrdličky. Redakce je zvolila také pro všechny čtyři strany obálky tohoto čísla. 

Číslo je celkově spíše fotograficky zaměřené, z výtvarného umění se v něm v rubrice Mezi 

slovy objevuje pouze pět reprodukcí rytin básníka, řezbáře, rytce a malíře Jana Slováka.192 

Milan Hrdlička do čísla mimo strany obálky přispěl celkem osmi černobílými fotografiemi. 

 Číslo 3/1997193 se opět přiklání spíše k výtvarnému umění, doprovází ho především 

malby Jiřího Laciny. Ty tvoří také všechny strany obálky tohoto čísla, a to včetně strany 

titulní (viz příloha č. 30). Výtvarný doprovod je v tomto čísle celkově upozaděn, kromě 

osmi abstraktních obrazů Jiřího Laciny obsahuje číslo 3/1997 už pouze tři černobílé 

fotografie a tři černobílé kresby. 

 Čtvrté číslo roku 1997194 je opět graficky poměrně minimalistické a obsahuje 

dlouhé oddíly textu bez ilustrací či fotografií. Celkově redakce do čísla zahrnula na sto 

                                                           
189 Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 1997, roč. 13, č. 1, 118 s. 
190 Tamtéž, s. 101. 
191 Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 1997, roč. 13, č. 2, 112 s. 
192 Tamtéž, s. 58-63. 
193 Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 1997, roč. 13, č. 3, 112 s. 
194 Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 1997, roč. 13, č. 4, 120 s. 
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dvaceti stranách jen sedm černobílých fotografií různých autorů a pět černobílých ilustrací 

Pavla Rejchrta (rubrika Výtvarné umění). Strohý výtvarný doprovod uvnitř čísla však 

částečně vynahrazuje obálka časopisu, kterou tvoří barevné ilustrace Pavla Rejchrta (viz 

příloha č. 31). 

 Výtvarnému doprovodu čísla 5/1997195 dominuje umělecké uskupení Tovaryšstvo 

malířské, které se skládá z malířů Petra Veselého, Vladimíra Kokolii, Petra Kvíčaly a Jana 

Steklíka. O uskupení v čísle pojednává rubrika Výtvarné umění, díla autorů je však možné 

sledovat napříč všemi rubrikami. Všechny strany obálky jsou laděny do béžových odstínů, 

titulní stranu čísla tvoří obraz Návrat Petra Veselého (viz příloha č. 32). 

 V grafickém doprovodu šestého čísla roku 1997196 se mísí výtvarné umění 

s fotografií. Číslo doprovází zejména obrazy Petra Jindry. Ojedinělou součástí tohoto čísla 

je také šestnáctistránkový blok fotografií na kvalitním lesklém papíře.197 Pro časopis je 

vytvořil profesionální fotograf Dušan Tománek. Fotografie reportují setkání básníků na 

hradě Bítov, které se odehrálo v září roku 1997. Jsou na nich zachyceny osobnosti jako 

Josef Suchý, Ivan Diviš, J. H. Krchovský nebo Věra Jirousová. Celkem tento fotografický 

blok obsahuje devětadvacet černobílých fotografií z Bítova. 

Na výtvarném doprovodu předposledního sledovaného čísla časopisu Host198 se 

podílela celá řada umělců. Výraznou pastelovou titulní stranu obálky vytvořil malíř Zdeněk 

Janošec Benda (viz příloha č. 33), druhou a třetí stranu obálky zdobí díla Daniela Balabána 

a na zadní stranu obálky redakce umístila obraz Jiřího Surůvky. Uvnitř čísla text doprovází 

také devět černobílých reprodukcí prací Hany Puchové. 

 Grafická podoba posledního sledovaného čísla199 navazuje na čísla předchozí, 

přesto je však svým způsobem jedinečná. Na všech stranách obálky časopisu se totiž 

poprvé za sledované období objevuje reprodukce perokresby (viz příloha č. 34). Jejím 

autorem je Petr Jochmann. Perokresba na obálce čísla je barevná, výtvarník pro ni použil 

barevné kuličkové pero. Uvnitř čísla je pak zařazeno ještě dalších osm černobílých 

reprodukcí Jochmannových kreseb, malby číslo 8/1997 neobsahuje. 

Z popisu vizuální podoby jednotlivých čísel časopisu mezi lety 1989 až 1997 

                                                           
195 Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 1997, roč. 13, č. 5, 110 s. 
196 Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 1997, roč. 13, č. 6, 118 s. 
197 Tamtéž, s. 85-100. 
198 Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 1997, roč. 13, č. 7, 112 s. 
199 Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 1997, roč. 13, č. 8, 128 s. 



 

 

55 

vyplývá, že se grafická úprava Hosta ve sledovaném období celkově příliš neměnila. 

Nejvýraznější změna se udála hned na přelomu prvních dvou zkoumaných čísel, kdy se 

proměnil formát časopisu. Ve zbývajících číslech sledovaného období už byl však 

zachován formát A5. Redakce konstantně dodržovala barevnost obálek, výtvarný doprovod 

uvnitř čísel zpravidla volila v černobílém provedení, ačkoliv několikrát byly v různých 

číslech Hosta otištěny i barevné reprodukce výtvarných děl a barevné fotografie. Velice 

často byly uvnitř čísla využity reprodukce děl autora, jehož práce tvořily i obálku čísla. O 

autorovi200 většinou pojednávala také rubrika Výtvarné umění, byla-li v čísle obsažena. 

Tento koncept byl aplikován ve většině zkoumaných čísel. Výtvarný doprovod 

jednotlivých čísel ve sledovaném období byl velice různorodý a proměnlivý, tvořily jej 

fotografie, kresby, malby, rytiny, fotografie soch a další. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
200 Mnohdy nešlo pouze o jednoho autora, nýbrž o uskupení více výtvarníků. 
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6. Rubrika Margiana časopisu Host mezi lety 1989 až 1997 

 

Během zpracování diplomové práce se ukázalo, že není možné v jejím rámci 

komplexně popsat podobu a proměnu vícero rubrik, pro analýzu proto byla zvolena pouze 

rubrika Margiana. V rámci časopisu Host představuje celek, ve kterém byly publikovány 

především publicistické a kritické žánry. Objevovaly se zde recenze převážně nově 

vydaných knih, glosy, které komentovaly aktuální dění na literární scéně, ale i kratší studie 

a příspěvky, které se vyjadřovaly k obsahu literárně či kulturně zaměřených časopisů. 

Rubrika je tak ve své podstatě zrcadlem tehdejšího literárního dění. 

V rozhovoru Miroslav Balaštík uvedl, že v devadesátých letech časopis postupně 

opouštěl svůj sborníkový charakter tím, že se od původních čtenářsky náročných 

filozofických a literárněvědných studií přikláněl více k publicistice.201 Právě rubrika 

Margiana představuje publicistický rozměr časopisu devadesátých let, tedy předzvěst 

současného Hosta, jehož hlavním obsahem jsou aktuální literárněkritické a publicistické 

texty o literatuře. Rubriku mezi lety 1989 až 1997 komplexně představí kvantitativní 

obsahová analýza a analýza vybraných recenzí. Předtím, než budou obě analýzy 

provedeny, představím ještě v krátkosti podobu rubriky a okruh literatury, jemuž se rubrika 

věnovala. 

  

6.1 Podoba rubriky Margiana mezi lety 1989 až 1997 

  

V této podkapitole charakterizuji formát rubriky, její postavení v rámci skladby 

celého časopisu nebo také souvislosti mezi autory textů a recenzovanými tituly. Rubrika 

Margiana představovala v rámci časopisu Host v devadesátých letech zejména platformu 

pro publikování knižních recenzí. Margiana byla ve všech zkoumaných číslech umístěna 

až jako poslední rubrika na konci časopisu. Podle Miroslava Balaštíka nebylo její umístění 

na konci časopisu náhodné: „(…) časopis byl zprvu spíše sborníkem, takže recenze a další 

publicistika v něm ze začátku nehrála tak významnou roli. Samotný název Margiana 

naznačuje, že šlo zprvu o marginální záležitost. Neznamená to ale, že by recenze v Hostu 

nebyly důležité. Naopak myslím, že význam rubriky v průběhu devadesátých let postupně 

                                                           
201 Z rozhovoru s Miroslavem Balaštíkem, 23. 10. 2019 (viz příloha č. 3) 
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rostl.“202  

Z hlediska rozsahu můžeme Margianu zařadit mezi středně obsáhlé rubriky v rámci 

skladby časopisu Host. Margiana v jednotlivých zkoumaných číslech pokrývala (v 

závislosti na celkovém rozsahu daných čísel) 3,1 až 18,4 tiskových stran.  

Rubrika měla v celém sledovaném období jednotný formát a konzistentní 

typografickou úpravu. Text byl v rubrice zalomen do dvou stejně širokých sloupců. 

Jednotlivé příspěvky byly vždy uvozeny nadpisem v tučném fontu a zakončeny podpisem 

autora či uměleckým pseudonymem nebo iniciálami (viz příloha č. 35). Úprava rubriky 

byla v rámci celého časopisu jedinečná, žádná další rubrika časopisu Host nebyla 

zarovnána podobným způsobem. 

Přestože rubrika Margiana nabízela poměrně širokou škálu témat a žánrů, jejím 

jádrem byly knižní recenze. Literárně-kritické texty se v časopise Host pravidelně 

objevovaly ještě také v rubrice Kritika. V rubrice Kritika vycházely znatelně odbornější 

texty, které se nesoustředily pouze na nové nebo nově vydané tituly. Zároveň rubrika 

Kritika na rozdíl od Margiany neobsahovala žádné jiné žánry a témata. Rozdíl mezi oběma 

rubrikami byl podle Miroslava Balaštíka znatelný: „V rubrice Kritika vycházely podstatně 

delší texty, které svou odborností občas hraničily i s nějakou literárně-vědnou studií. 

V Margianě se objevovaly recenze kratšího charakteru, které sice nebyly tak podrobné, 

zato ale současnější a mnohdy i údernější. Díky kratšímu rozsahu vycházelo v Margianě 

poměrně velké množství textů, zatímco v rubrice Kritika jsme mohli publikovat většinou jen 

jeden nebo dva příspěvky. Myslím, že ty odbornější texty promlouvaly k užšímu publiku, 

kdežto recenze byly vhodné pro širší škálu čtenářů, kteří se jednoduše zajímali o novinky 

na literární scéně.“203  

Do rubriky Margiana přispívali během sledovaného období jak stálí redaktoři 

časopisu, tak i externí přispěvovatelé. Ze stálých redaktorů můžeme mezi přispěvovatele 

rubriky zařadit Miroslava Balaštíka, Petra Čichoně, Igora Fice, Dalibora Maňase, Tomáše 

Reichela nebo Jana Slavotínka. Externích přispěvovatelů Margiany byla celá řada, pro 

příklad uveďme alespoň Petra Cekotu, Iva Haráka, Zdeňka Mitáčka či Alenu Přibáňovou. 

Zajímavé je však v rámci autorského okruhu rubriky sledovat prolínání rolí autorů 

příspěvků rubriky a autorů recenzovaných knih. V rubrice Margiana nebylo ojedinělé, že 

                                                           
202 Z rozhovoru s Miroslavem Balaštíkem, 23. 10. 2019 (viz příloha č. 3) 
203 Tamtéž. 
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se v rámci jednoho čísla představil jeden autor v obou rolích – tedy v roli autora příspěvku 

i v roli „recenzovaného“. Příkladem je číslo 2/1993 časopisu, v němž se Karel Křepelka ve 

svém příspěvku s názvem Nutnost krásy zamýšlí nad významem knihy Sedmikráska 

Jaroslava Durycha,204 následně je v recenzi Věroslava Mertla hodnocena Křepelkova 

básnická sbírka Uskutečňování světla.205  

V rubrice lze navíc mnohdy sledovat jistou návaznost příspěvků v různých číslech. 

Například v čísle 8/1992 Igor Fic rozebíral estetickou studii Dílo jako dění smyslu Milana 

Jankoviče,206 v následujícím čísle 1/1993 na jeho myšlenky o díle navázal Róbert Gál 

v příspěvku (Eště raz) o „zmysle, ktorý sa deje“.207 Na rozdíl od Igora Fice ve svém 

příspěvku Róbert Gál nehodnotí knihu jako takovou, spíše myšlenky Igora Fice rozebírá a 

dále rozvíjí. 

Kromě recenzí se v rubrice Margiana objevovaly také glosy, polemiky, přepisy 

otevřených dopisů nebo projevů z literárních akcí. Přesnou tematickou a žánrovou skladbu 

rubriky Margiana odhalí kvantitativní analýza. Přestože se rubrika věnovala především 

literatuře, lze v ní pozorovat i mírný přesah do jiných oblastí – například do historie, 

architektury, výtvarného umění nebo hudby. Specifickým typem příspěvků tvoří v rubrice 

texty o dalších literárních a kulturních periodikách či nakladatelstvích. Například hned 

v čísle 7/1991 kritizuje autor podepsaný zkratkou „c w“ časopis Tvar, 208 ve stejném čísle 

rozebírá Igor Fic první číslo čtvrtletníku Souvislosti.209 K Souvislostem se následně 

v dvojčísle 3-4/1993 vyjadřuje také Miroslav Balaštík, který ve svém text hodnotí druhé 

číslo časopisu.210 K časopisu Tvar se znovu vrátil Tomáš Reichel v čísle 4/1994, kdy se 

zabýval tehdejším aktuálním číslem konkurenčního Tvaru.211 Autoři rubriky se ve svých 

textech dále věnovali také činnosti vybraných nakladatelství. V Margianě byly 

                                                           
204 KŘEPELKA, Karel. Nutnost krásy. Host: z března na duben ´93. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu 

Host a Nakladatelství Host, 1993, roč. 9, č. 2, s. 218-219. 
205 MERTL, Věroslav. „Uskutečňování světla“ Karla Křepelky. Host: z března na duben ´93. Brno: Spolek 

přátel vydávání časopisu Host a Nakladatelství Host, 1993, roč. 9, č. 2, s. 219-220. 
206 FIC, Igor. Smysl, který se děje. Host: Časopis nejen pro literaturu. Brno: Nakladatelství Host, 1992, roč. 

8, č. 8, s. 153-155. 
207 GÁL, Róbert. (Eště raz) o „zmysle, ktorý sa deje“. Host: z ledna na únor ´93. Brno: Spolek přátel 

vydávání časopisu Host a Nakladatelství Host, 1993, roč. 9, č. 1, s. 161-162. 
208 Cw. Beztvarý Tvar. Host: Časopis nejen pro literaturu. Brno: Nakladatelství Host, 1991, roč. 7, č. 7, s. 

220-221. 
209 FIC, Igor. Pokusy o dosah. Host: Časopis nejen pro literaturu. Brno: Nakladatelství Host, 1991, roč. 7, č. 

7, s. 221-222. 
210 BALAŠTÍK, Miroslav. Souvislosti. Host: z května na září ´93 (Host přes prázdniny). Brno: Spolek přátel 

vydávání časopisu Host a Nakladatelství Host, 1993, roč. 9, č. 3-4, s. 221-223. 
211 REICHEL, Tomáš. Novotného zápisník (TVAR 14/1994). Host: přijíždějící v říjnu ´94. Brno: Spolek 

přátel vydávání časopisu Host a Nakladatelství Host, 1994, roč. 10, č. 4, s. 107-108. 
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publikovány například příspěvky o nakladatelství Proavis212 nebo Thyrsus.213 

Z hlediska recenzovaných knih můžeme opět v rubrice sledovat velkou 

rozmanitost. V Margianě byly ve zkoumaném období recenzovány básnické sbírky, 

romány, novely, povídky, životopisné knihy i autobiografie, odborné knihy, slovníky, 

esejistické knihy, cestopisy a další knižní žánry. Přesnou skladbu recenzovaných titulů 

odhalí kvantitativní analýza.214 Obecně však můžeme říci, že byly v rubrice převážně 

hodnoceny nově vydané tituly, případně nová vydání starších knih. Méně často byly 

v Margianě recenzovány knihy při příležitosti nějakého významného výročí jejich autora.  

Významnou skupinu recenzovaných autorů tvořila tehdejší mladá generace 

básníků. Recenzovány byly například sbírky Petra Borkovce,215 Michala Čapka či Jaromíra 

„Filipa“ Typlta.216 Mladí básníci však nebyli jediným předmětem zájmu rubriky – 

recenzována byly v Margianě i tvorba autorů starší generace, několikrát byly v rubrice 

rozebrány například sbírky Karla Křepelky217 či Jiřího Gruši.218 Recenzenti básnických 

sbírek se v Margianě nezaměřovali pouze na jeden poetický směr. V rubrice byly 

uveřejněny mimo jiné recenze sbírek s katolickým zaměřením – například sbírka Ve jménu 

jahodinní Evy Leinweberové-Lopourové, kterou v Margianě zhodnotil Tomáš Reichel.219 

Zároveň však můžeme mezi recenzovanými sbírkami rubriky najít například i tituly, které 

lze zařadit k undergroundu. Tento směr v rubrice reprezentují především díla Jáchyma 

Topola.220  

                                                           
212 CEKOTA, Petr. Zimní úroda veršů. Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 

1997, roč. 13, č. 2, s. 102. 
213 KUDRNÁČ, Jiří. Profil nakladatelství Thyrsus. Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání 

časopisu Host, 1997, roč. 13, č. 6, s. 105-109. 
214 Viz výsledky kvantitativní analýzy – kapitola 6.2.4 (strana 68 diplomové práce.) 
215 MAŇAS, Dalibor. Polnosti Petra Borkovce. Host: přijíždějící v říjnu ´94. Brno: Spolek přátel vydávání 

časopisu Host a Nakladatelství Host, 1994, roč. 10, č. 4, s. 111-112. 
216 MAŇAS, Dalibor. Edice deníkových záznamů. Host: Časopis nejen pro literaturu. Brno: Nakladatelství 

Host, 1992, roč. 8, č. 8, s. 155-157. 
217 Hodnocených sbírek Karla Křepelky bylo několik, příkladem je sbírka Uskutečňování světla, kterou 

v čísle 2/1993 recenzoval Věroslav Mertl. (Viz MERTL, Věroslav. „Uskutečňování světla“ Karla Křepelky. 

Host: z března na duben ´93. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host a Nakladatelství Host, 1993, roč. 9, 

č. 2, s. 219-220) 
218 Příkladem je Grušova básnická sbírka Modlitba k Janince, kterou v čísle 1/1995 zhodnotil Jan Černý (Viz 

ČERNÝ, Jan. Jiří Gruša: Modlitba k Janince. Host: přimrzající k lednu ´95. Brno: Spolek přátel vydávání 

časopisu Host a Nakladatelství Host, 1995, roč. 11, č. 1, s. 140-141. 
219 REICHEL, Tomáš. Ve jménu jahodinní. Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu 

Host a Nakladatelství Host, 1995, roč. 11, č. 6, s. 191-192. 
220 Tvorba Jáchyma Topola byla v Margianě recenzována několikrát, příkladem je recenze sbírky V úterý 

bude válka, kterou v dvojčísle 3-4/1993 zhodnotil Miroslav Balaštík (viz BALAŠTÍK, Miroslav. „Měl bych 

vymyslet nějaký příběh“. Host: z května na září ´93 (Host přes prázdniny). Brno: Spolek přátel vydávání 

časopisu Host a Nakladatelství Host, 1993, roč. 9, č. 3-4, s. 213-214.) 
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Recenze básnických sbírek v rubrice Margiana měly skutečně široký záběr a 

rozmanité zaměření, není proto možné v nich najít převažující literárně-teoretické 

zaměření. Kromě výše zmíněných autorů a sbírek byla v rubrice zhodnocena díla celé řady 

dalších básníků – například Roberta Fajkuse,221 Petra Hrušky,222 Tobiáše Jirouse,223 

Richarda Křížka,224 Martina Langera,225 Otty Mizery,226 Patrika Ouředníka,227 Jaroslava 

Pížla,228 Antonína Přidala,229 Jindřicha Zogaty230 a dalších. 

Další významnou oblastí rubriky jsou recenze odborných knih. Velkou část recenzí 

těchto publikací tvoří literárně a jazykově zaměřené tituly, v rubrice však najdeme také 

celou řadu recenzí odborných knih s historickým zaměřením. Příkladem je recenze knihy 

Dějiny zemí Koruny české231 nebo titulu Dějiny Maďarska.232 Co se týče životopisných 

knih a autobiografií, můžeme v rubrice Margiana sledovat dvě hlavní tendence – jednou 

z nich jsou paměti literárních osobností, druhou jsou pak životopisné knihy o významných 

osobnostech z neliterárních oblastí. Příkladem první kategorie jsou paměti Sergeje 

Machonina,233 druhou kategorii v rubrice reprezentují například paměti politika Huberta 

Ripky.234  

Podstatnou část recenzí rubriky tvoří také recenze románů, povídkových knih a 

novel. I v tomto případě najdeme v rubrice Margiana recenze rozmanitého spektra titulů. 

                                                           
221 HRUŠKA, Pavel. S lodí, jež odváží... Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 

1997, roč. 13, č. 7, s. 105-107. 
222 JURKOVIČ, Ladislav. Básně psané na kůži. Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu 

Host, 1996, roč. 12, č. 1, s. 142. 
223 MAŇAS, Dalibor. Tobiáš Jirous: Slova pro bílý papír. Host: z května na září ´93 (Host přes prázdniny). 

Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host a Nakladatelství Host, 1993, roč. 9, č. 3-4, s. 215-216. 
224 Tamtéž. 
225 BALAŠTÍK, Miroslav. Martin Langer: Já nezemřu zcela. Host: literární revue. Brno: Spolek přátel 

vydávání časopisu Host, 1996, roč. 12, č. 2, s. 142-144. 
226 KRÁL, Petr. Někde mezi předměstskými biografy a automaty na prezervativy. Host: z února na březen 

´94. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host a Nakladatelství JOTA, 1994, roč. 10, č. 1, s. 144-145. 
227 MAŇAS, Dalibor. Poezie – anebo?. Host: z února na březen ´94. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu 

Host a Nakladatelství JOTA, 1994, roč. 10, č. 1, s. 147-148. 
228 REICHEL, Tomáš. Manévry páně Pížlovy. Host: z května na září ´93 (Host přes prázdniny). Brno: Spolek 

přátel vydávání časopisu Host a Nakladatelství Host, 1993, roč. 9, č. 3-4, s. 216. 
229 BALAŠTÍK, Miroslav. Sbohem poezii. Host: z března na duben ´93. Brno: Spolek přátel vydávání 

časopisu Host a Nakladatelství Host, 1993, roč. 9, č. 2, s. 221-222. 
230 FIC, Igor. Dvě knihy poezie. Host: z února na březen ´94. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host a 

Nakladatelství JOTA, 1994, roč. 10, č. 1, s. 148-149. 
231 PROCHÁZKA, Miroslav. Dějiny zemí Koruny české. Host: Časopis nejen pro literaturu. Brno: 

Nakladatelství Host, 1992, roč. 8, č. 8, s. 157. 
232 VYKOUPIL, Libor. Maďaři už mají dějiny. Host: z února na březen ´94. Brno: Spolek přátel vydávání 

časopisu Host a Nakladatelství JOTA, 1994, roč. 10, č. 1, s. 150-151. 
233 REICHEL, Tomáš. Alternativy. Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host a 

Nakladatelství Host, 1995, roč. 11, č. 5, s. 143-144. 
234 VEČEŘA, Pavel. Hubert Ripka: Únorová tragédie. Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání 

časopisu Host, 1996, roč. 12, č. 1, s. 142-143. 
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Nelze proto říci, že by v recenzovaných prozaických knihách převažoval pouze jeden 

literární směr, recenzované knihy nemají většinou ani společný námět. Lze však 

podotknout, že byly v rubrice recenzovány romány významných autorů, jako například 

Nesmrtelnost Milana Kundery235 nebo Sestra Jáchyma Topola,236 zároveň ale rubrika 

přinášela také hodnocení knih autorů začínajících, několikrát byly recenzovány dokonce i 

románové prvotiny.237 

 

6.2 Kvantitativní obsahová analýza rubriky Margiana 

 

V průběhu zpracování diplomové práce se ukázalo jako nezbytné zařadit do ní také 

kvantitativní obsahovou analýzu rubriky Margiana. Zatímco kvalitativní analýza 

vybraných recenzí odhalí styl psaní recenzentů a podobu konkrétních recenzí, díky 

kvantitativní analýze získáme stručný přehled o všech příspěvcích, které byly v rubrice 

publikovány během sledovaného období.  

Cílem kvantitativní obsahové analýzy rubriky je odhalit škálu témat a žánrů, které 

byly v rubrice Margiana obsaženy mezi lety 1989 až 1997. Hlavní snahou analýzy je 

odhalit, jakým žánrovým kategoriím bylo v rubrice Margiana věnováno nejvíce prostoru, 

jak často se v rubrice objevovaly a jestli se jejich četnost v průběhu sledovaného období 

měnila. Kromě toho bude výsledkem obsahové analýzy také zjištění, jací autoři v rubrice 

Margiana publikovali nejčastěji.  

 

6.2.1 Metoda kvantitativní obsahové analýzy 

 

Představím zde stručně teoreticky samotnou metodu kvantitativní obsahové 

analýzy, její výhody a úskalí.  

Tomáš Trampota a Martina Vojtěchovská popisují kvantitativní obsahovou analýzu 

                                                           
235 KŘEPELKA, Karel. Příliš smrtelná nesmrtelnost. Host: přes rok. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu 

Host a Nakladatelství Host, 1993, roč. 9, č. 6, s. 191-192. 
236 MAŇAS, Dalibor. Nemilosrdná sestra. Host: přicházející v září ´94. Brno: Spolek přátel vydávání 

časopisu Host a Nakladatelství JOTA, 1994, roč. 10, č. 3, s. 115-117. 
237 Příkladem je recenze románu Smrt a křeslo, který je prvotinou Romana Ludvy. V Margianě knihu 

recenzoval Petr Cekota v čísle 1/1997 (viz CEKOTA, Petr. Příběh smrti a křesla. Host: literární revue. Brno: 

Spolek přátel vydávání časopisu Host, 1997, roč. 13, č. 1, s. 113-114.) 
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jako metodu, díky níž lze zjistit, „jakými tématy se média zabývají a jak velký prostor jim 

věnují.“238 Mimo to dle autorů kvantitativní obsahová analýza umožňuje výzkumníkům 

zachytit „proměnu mediálních obsahů v delším časovém horizontu“239 a vzájemně 

porovnávat různá média a mediální krajiny. Za zakladatele metody je obecně považován 

Bernard Berelson, kvantitativní obsahová analýza však byla dle Renaty Sedlákové 

používána již v 19. století.240 Metoda vychází z neopozitivistických výzkumných postupů a 

dle Sedlákové vnáší „řád přírodních věd do studia sociálních fenoménů.“241 

Pro metodu je příznačná vysoká míra standardizace a přenositelnosti, poměrně 

vysoká nezávislost výsledků analýzy na osobně výzkumníka, jednoduchá ověřitelnost 

výsledků a jejich jasná a srozumitelná prezentace.242 Kvantitativní obsahová analýza je 

vhodná pro zkoumání velkého množství obsahů. Díky svému charakteru nabízí jasné 

numerické výsledky. Nelze ji však použít pro výzkum malého množství textů, jelikož 

nedokáže odhalit drobné významové rozdíly v jednotlivých obsazích a nenabízí jejich 

hloubkovou analýzu. 

Ve výzkumu médií rozlišujeme dva typy kvantitativní obsahové analýzy – 

konceptuální a relační. Konceptuální typ metody, který jsem zvolila i pro analýzu rubriky 

Margiana časopisu Host, zjišťuje zastoupení a četnost určitých prvků v mediálních 

obsazích. Relační typ metody zkoumá kromě výskytu prvků také jejich vzájemnou 

provázanost – je proto značně obtížnější a časově náročnější.243 

Jak už bylo řečeno, výhodou kvantitativní obsahové analýzy je především její 

ověřitelnost, standardizace a aplikovatelnost na velké množství textů. Renata Sedláková 

mezi výhodami metody uvádí také možnost strávit studiem materiálů jakkoliv dlouhou 

dobu.244 Metoda má však samozřejmě také několik nevýhod a úskalí. Trampota a 

Vojtěchovská zmiňují například fakt, že „kvantitativní obsahová analýza je schopna 

nabídnout tvrdá data, podíly a závislostní korelace zkoumaných kategorií, ale nikoli 

                                                           
238 TRAMPOTA, Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 99. 
239 Tamtéž. 
240 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika 

a komunikace, s. 291. 
241 Tamtéž. 
242 TRAMPOTA, Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 103. 
243 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika 

a komunikace, s. 295. 
244 Tamtéž, s. 296. 
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vysvětlení, proč tomu tak je a co to znamená.“245  

Zásadní vliv na výsledky analýzy má dle autorů definování jednotlivých kategorií 

kódovacího schématu. Při vytváření kategorií tak může poměrně snadno dojít ke zkreslení 

výsledků. Kategorie by měly jasně reflektovat obsahy mediálních sdělení a měly by být co 

možná nejpřesnější. „Čím méně kategorií je u jednotlivých proměnných použito, tím 

silnější konstrukce namísto analýzy může probíhat.“246 Renata Sedláková podobně jako 

Trampota a Vojtěchovská kritizuje přílišnou selektivnost a neúplnost kódovacího 

systému,247 jako další úskalí metody označuje například i rozdílné přístupy výzkumníka a 

běžných příjemců ke zkoumaným mediálním obsahům. „Ačkoli se může snažit zachytit i 

významy skryté, její kvantifikující přístup zpravidla opomíjí vnitřní vztahy mezi 

jednotlivými částmi textu, ale hlavně dekódovací schopnosti publika a mnohost diskurzů, 

v nichž sdělení může být přijímáno.“248 

I přes tyto úskalí představuje kvantitativní obsahová analýza metodu, s jejíž pomocí 

lze odhalit řadu informací o zkoumaných mediálních sděleních. Pro podrobnější rozbor 

mediálních obsahů je mnohdy vhodnou volbou doplnit kvantitativní obsahovou analýzu o 

další typ výzkumu. V případě této diplomové práce poslouží kvantitativní obsahová 

analýza jako nástroj k odhalení tematické a žánrové skladby rubriky Margiana časopisu 

Host. Výzkum bude následně doplněn také o kvalitativní analýzu, díky které bude možné 

podrobněji představit jednotlivé recenze obsažené v rubrice, postihnout jejich kvalitu a styl 

psaní vybraných autorů. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
245 TRAMPOTA, Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 110. 
246 Tamtéž. 
247 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika 

a komunikace, s. 300. 
248 Tamtéž, s. 299. 



 

 

64 

6.2.2 Výzkumné otázky a výzkumný vzorek 

 

Cílem kvantitativní obsahové analýzy je představit obsah rubriky Margiana 

časopisu Host mezi lety 1989 až 1997. Pro kvantitativní analýzu proto byly stanoveny tyto 

výzkumné otázky: 

VO1: Jaké žánry a témata byly obsaženy v rubrice Margiana časopisu Host mezi 

lety 1989 – 1997? 

VO2: Jak se proměňovaly žánry a témata v rubrice Margiana časopisu Host během 

let 1989 – 1997? 

VO3: Jací autoři přispívali mezi lety 1989 – 1997 do rubriky Marigana časopisu 

Host nejčastěji? 

V rámci období, které je sledováno v teoretické části diplomové práce, tedy 

v průběhu let 1989 až 1997, vyšlo dohromady 33 čísel časopisu (dvě z nich vyšla jako 

dvojčíslo249). Rubrika Margiana však nebyla obsažena ve všech číslech sledovaného 

období. V prvních dvou sledovaných letech neměl Host pevné rubriky.250 Celkem tři čísla 

časopisu vyšla v rámci zkoumaného období jako intermezza, tudíž rubriky taktéž vůbec 

neobsahovala.251 Do několika dalších čísel nebyla Margiana zařazena z důvodu rozhodnutí 

redakce.252 Dohromady byla tedy rubrika obsažena ve 26 číslech časopisu z celkových 33 

zkoumaných čísel. Po rubrice Mezi slovy je tedy Margiana druhou nejčastější rubrikou 

časopisu mezi lety 1989 až 1997.253 

Pro kvantitativní obsahovou analýzu rubriky Margiana byla zvolena všechna čísla 

časopisu z let 1989 až 1997, ve kterých je rubrika Margiana zahrnuta – dohromady tedy 26 

čísel Hosta. Zkoumanou částí těchto vybraných čísel je pouze rubrika Margiana. Počet 

příspěvků rubriky se v průběhu zkoumaných let proměňoval, do analýzy byly zahrnuty 

vždy všechny příspěvky, které byly publikovány v rubrice Margiana v jednotlivých 

číslech. Pro úplnost uvádím celý výzkumný vzorek v následující tabulce. 

                                                           
249 Konkrétně jde o čísla 3-4/1993 a 3-4/1996. 
250 Bez stálých rubrik vyšla konkrétně čísla 5/1989 a 1(6)/1990. 
251 Jako intermezza vyšla čísla 2/1994, 6/1994 a 3/1995. 
252 Margiana nebyla obsažena v následujících běžných číslech časopisu: 2/1995 a 4/1995. Na tomto místě je 

nutné podotknout, že číslo 5/1994 nevyšlo vůbec, tudíž ani v něm nemohla být rubrika obsažena. 

Pravděpodobným důvodem pro nezahrnutí rubriky do výše zmíněných běžných čísel časopisu je nedostatek 

dodaných textů od spolupracovníků Hosta. 
253 Tabulka znázorňující zastoupení rubrik v Hostu mezi lety 1989 až 1997 je uvedena v příloze č. 6. 
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Tabulka č. 3: Výzkumný vzorek 

 

VÝZKUMNÝ VZOREK 

Rok Ročník Číslo 

Počet příspěvků v rubrice 

Marigana 

1991 7 7 11 

1992 8 8 8 

1993 9 1 8 

1993 9 2 9 

1993 9 3-4 11 

1993 9 5 6 

1993 9 6 7 

1994 10 1 7 

1994 10 3 4 

1994 10 4 5 

1995 11 1 3 

1995 11 5 9 

1995 11 6 9 

1996 12 1 10 

1996 12 2 11 

1996 12 3-4 9 

1996 12 5 7 

1996 12 6 5 

1997 13 1 5 

1997 13 2 8 

1997 13 3 9 

1997 13 4 5 

1997 13 5 6 

1997 13 6 6 

1997 13 7 4 

1997 13 8 5 

Celkem 26 čísel Celkem 187 příspěvků 

 

Jednotlivé příspěvky rubriky Margiana ve zkoumaném období představují zároveň 

kódovací jednotky. Jako příspěvek je v kontextu analýzy vnímán graficky uzavřený 

textový celek jakéhokoliv žánru, který je ohraničen nadpisem a jménem autora (případně 

jeho uměleckým pseudonymem nebo autorskou zkratkou). Vizuální doprovod textů, 

kterým jsou fotografie, kresby a další, není v této analýze zohledněn, jelikož je v rámci 

rubriky Margiana ojedinělou záležitostí bez výrazného významu. Dohromady obsahovalo 
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26 zkoumaných čísel časopisu Host v rubrice Margiana 187 textových příspěvků. 

 

6.2.3 Kódovací schéma a kódovací tabulka 

 

Dalším krokem analýzy bylo vytvoření obsahových kategorií jednotlivých 

proměnných, tedy tvorba kódovacího schématu. V případě této analýzy jsem při tvorbě 

kódovacího schématu postupovala tzv. emergent kódováním, pro které je charakteristické 

to, že výzkumník nejprve prozkoumá výzkumný vzorek, a až na jeho základě pak stanoví 

jednotlivé kategorie.254 Kódovací schéma bylo sestaveno tak, aby bylo možné každou 

kódovací jednotku zařadit vždy pouze do jedné z kategorií. Kódovací jednotky (příspěvky) 

byly poté v kódovací tabulce rozřazeny do jednotlivých kategorií a podkategorií na základě 

kódovacího schématu.  

K posouzení prostoru, který byl v rubrice Margiana věnován jednotlivým 

kategoriím v průběhu sledovaného období, byla v rámci kvantitativní obsahové analýzy 

stanovena měrná jednotka – jedna strana tiskové plochy formátu A5. Jednotlivé příspěvky 

(kódovací jednotky) byly následně poměřovány dle této měrné jednotky, jejich velikost 

byla poté zaznamenána do kódovací tabulky. Vzhledem k časové náročnosti a k nutnosti 

přesného měření s pomocí počítače nebyl při kódování zohledněn počet znaků jednotlivých 

kódovacích jednotek. Uvedené velikosti příspěvků tedy představují čistě plochu, kterou 

dané příspěvky zabírají na jedné straně formátu A5. 

Pro kódovací schéma jsem zvolila tři hlavní tematické kategorie – literatura, další 

kulturní a vědecké oblasti a společenská a společenskopolitická témata. Takto definované 

kategorie pomohou odhalit, zda se rubrika Margiana skutečně věnovala především 

literatuře, případně nakolik byla v rubrice obsažena také neliterární témata. Jednotlivé 

podkategorie pak specifikují další tematické podoblasti, žánry či typy obsahu. Díky tomuto 

rozčlenění odhalí kvantitativní analýza četnost příspěvků v jednotlivých kategoriích, což 

přispěje ke komplexnímu představení rubriky Margiana. 

V průběhu kódování výzkumného vzorku se u několika kódovacích jednotek 

vyskytla souvislost s více kategoriemi kódovacího schématu, jednotky však byly vždy 

zařazeny do kategorie, která v textu příspěvku převažovala. Díky dostatečně rozmanitému 

                                                           
254 TRAMPOTA, Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 18 
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a dobře strukturovanému kódovacímu schématu by výsledky analýzy měly být stejné i 

v případě, že by kódování provedl jiný kodér či kodéři. Na tomto místě je však třeba 

zmínit, že se do kódování kódovacích jednotek promítá subjektivní nazírání jednotek 

výzkumníkem. Nejde přitom pouze o individuální rozměr posuzování příspěvků, ale i 

možnou změnu nahlížení v průběhu výzkumu. Renata Sedláková uvádí, že „udržet stejnou 

optiku posuzování výzkumných jednotek je při analýze velkého datového souboru obtížné, 

nejen když spolupracuje více kodérů, ale i v případě jednoho výzkumníka.“255 Je proto 

možné, že mohou při kódování různými výzkumníky vzniknout mírné odchylky, mělo by 

však jít pouze o minoritní množství případů.  

V průběhu kvantitativní obsahové analýzy byl v kódovací tabulce u všech 

příspěvků mimo jejich název, kategorii v kódovacím schématu a velikost uveden i autor, 

aby bylo možné posoudit, kteří autoři patřili mezi nejčastější přispěvovatele rubriky 

Margiana. Kódovací schéma uvádím níže jako tabulku č. 4, kódovací tabulka je vzhledem 

ke svému velkému rozsahu umístěna v příloze diplomové práce pod označením tabulka č. 

5 (viz příloha č. 36).  

 

 

Tabulka č. 4: Kódovací schéma 

 

KÓDOVACÍ SCHÉMA Počet příspěvků 

1. Literatura 
  

A) Knižní recenze   

  a) Recenze prozaických knih 26 

  b) Recenze básnických sbírek 44 

  c) Recenze překladů 1 

  

d) Recenze odborných knih, slovníků, 

učebnic, knižně vydaných studií, esejů 

či statí apod. 29 

  

e) Recenze biografických a 

autobiografických knih 16 

  f) Recenze cestopisných knih 1 

                                                           
255 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika 

a komunikace, s. 319.  
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  g) Recenze knižních lidových kalendářů 1 

B) Anotace literárních děl bez hodnotícího hlediska 6 

C) Glosy, polemiky, studie a komentáře k literárním dílům a literární 

kritice 31 

D) Představení literární osobnosti nebo životního díla konkrétního autora 10 

E) Příspěvky o dalších (konkurenčních) literárních či kulturních 

periodikách a nakladatelstvích 7 

F) Představení konkrétního literárního období 2 

G) Autorská tvorba - ukázky tvorby 1 

H) Přepisy projevů o literatuře 1 

CH) Příspěvky o literárních akcích a setkáních 2 

2. Další kulturní a vědecké oblasti 
  

A) Výtvarné umění - úvahy, glosy, komentáře 1 

B) Lingvistika - úvahy, glosy, komentáře 1 

C) Historie   

  a) Představení významných historiků 1 

  

b) Úvahy o historické osobnosti či 

období 2 

D) Hudba 1 

E) Architektura 1 

3. Společenská a společenskopolitická témata 
  

A) Úvahy, komentáře, glosy   

B) Korespondence autorů se společenským přesahem 2 

Celkem 187 

 

 

6.2.4 Shrnutí výsledků kvantitativní obsahové analýzy 

 

Cílem této podkapitoly je představit zjištění provedené kvantitativní analýzy a 

zasadit je do kontextu diplomové práce. Analýze byla podrobena rubrika Margiana 

časopisu Host v časovém rozpětí let 1989 až 1997. Výzkum byl proveden pouze na těch 

číslech časopisu Host, v nichž byla rubrika obsažena. Z celkového počtu 33 čísel, která 

vyšla mezi lety 1989 až 1997, proto bylo do výzkumu zařazeno dohromady 26 čísel. 

V rubrice Margiana bylo v rámci těchto čísel publikováno dohromady 187 příspěvků. 

V rubrice bylo v jednotlivých číslech otištěno 3 až 11 příspěvků, průměrně jedno číslo 

časopisu v Margianě obsahovalo přibližně 7 příspěvků. Rubrika se v jednotlivých číslech 
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lišila také svým rozsahem – nejobsáhlejší byla rubrika Margiana v čísle 2/1996, kde 

zaplnila celkem 18,4 tiskových stran. Naopak nejmenší rozsah měla rubrika v čísle 1/1995, 

kde obsadila plochu 3,1 stran. Můžeme tedy poznamenat, že rozsah rubriky byl 

v jednotlivých číslech velice proměnlivý. Jelikož dohromady měla ve 26 zkoumaných 

číslech rubrika Margiana rozsah 256 stran, průměrný rozsah rubriky v jednom čísle činí 

necelých deset tiskových stran.256 

Před provedením analýzy byly stanoveny tři výzkumné otázky. Cílem analýzy bylo 

zjistit, jaké žánry a témata byly obsaženy v rubrice Margiana časopisu Host mezi lety  

1989 – 1997. Dalším cílem analýzy bylo odhalit, jak se tyto žánry a témata ve sledovaném 

období proměňovaly. Posledním cílem analýzy pak bylo určit, jací autoři do Margiany ve 

zkoumaném časovém rozmezí přispívali nejčastěji. Postupně proto zodpovím všechny 

uvedené výzkumné otázky. 

 

 

Zastoupení jednotlivých kategorií 

 

 Jednotlivé příspěvky (tedy kódovací jednotky) rubriky Margiana všech 

zkoumaných čísel byly na základě kódovacího schématu rozděleny do tří tematických 

kategorií – literatura, další kulturní a vědecké oblasti a společenská a společenskopolitická 

témata. V rámci těchto kategorií byly příspěvky dále děleny do dalších podkategorií – 

například v kategorii literatura na podkategorie knižní recenze, autorská tvorba, příspěvky 

o literárních akcích a setkáních a na řadu dalších.  

Graf č. 1 ukazuje, nakolik byly v rubrice Margiana ve sledovaném období 

z hlediska počtu příspěvků obsaženy tři hlavní kategorie kódovacího schématu. 

 

 

 

 

                                                           
256 Přesněji jde v průměru přibližně o 9,85 tiskových stran. 
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Graf č. 1: Zastoupení hlavních kategorií rubriky Margiana časopisu Host dle počtu 

příspěvků 

 

 

 

 

 

 

 

V grafu č. 1 vidíme, že rubrice mezi lety 1989 až 1997 skutečně výrazně 

dominovala literární témata, která tvořila 95 % počtu všech příspěvků. Příspěvky z dalších 

kulturních a vědeckých oblastí tvořily 4 % příspěvků. Společenská a společenskopolitická 

témata byla skutečnou marginálií – tvořila pouhé 1 % příspěvků. 

Podíl jednotlivých kategorií se příliš nemění, ani když se místo počtu příspěvků 

v jednotlivých kategoriích zaměříme na počet otištěných stran. I zde můžeme sledovat 

jednoznačnou dominanci literárních témat nad jinými tématy, jak ukazuje graf č. 2. 

Literatura v rubrice Margiana obsadila celkem 241 stran z celkového počtu 256 stran. 

 

Graf č. 2: Zastoupení hlavních kategorií rubriky Margiana časopisu Host dle počtu 

otištěných stran 
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 Podrobnější vhled do tematického a žánrového rozložení rubriky Margiana ve 

sledovaném období nabízí níže umístěný graf č. 3. Můžeme v něm sledovat zastoupení 

všech kategorií a podkategorií rubriky Margiana dle počtu příspěvků. Graf znázorňuje, že 

nejvíce příspěvků rubriky tvořily knižní recenze (podkategorie 1Aa – 1Ag), glosy, 

polemiky a komentáře k literárním dílům (1C) a další literární témata (1B; 1D-1CH). 

V grafu vidíme, že příspěvků ve zbývajících dvou tematických kategorií (podkategorie 2A-

2E a 3A-3B) je minimum, zpravidla jde o jeden příspěvek v rámci jedné podkategorie.  

Dalším kulturním a vědeckým oblastem (podkategorie 2A-2E) se v rubrice 

Margiana věnovalo dohromady sedm textů. V oblasti výtvarného umění se Zdenka 

Rusínová zamýšlela například nad výtvarnou tvorbou Jana Steklíka v textu O Steklíkově 

křivce, který byl otištěn v čísle 8/1992.257 Dušan Šlosar přispěl do oblasti lingvistiky, když 

v čísle 8/1992 v jazykové glose rozebíral původ slova „ňadrovky.“258 V Margianě se 

v průběhu sledovaného období objevily také tři příspěvky z oblasti historie – příkladem je 

úvaha Miloše Štědroně o Wolfgangu Amadeu Mozartovi a jeho údajném otcovství dítěte 

Magdaleny Pokorné-Hofdemelové.259 Po jednom příspěvku pak byly ve sledovaném 

období v rubrice obsaženy příspěvky z oblasti hudby a architektury. Petr Kofroň se v čísle 

3/1997 zabýval kvalitou brněnské hudební scény,260 Petr Čichoň se ve svém příspěvku 

v čísle 1/1996 zaměřil na architekturu slavného architekta Le Corbusiéra.261  

Společenským a společenskopolitickým tématům (podkategorie 3A-3B) se autoři 

rubriky věnovali minimálně. Příspěvky, které byly zařazeny do kategorie č. 3, byly 

korespondencí autorů se společenským a společenskopolitickým přesahem. Příkladem je 

dopis Jana Slavotínka, který autor nazval jako Dopis o totalitě a demokracii. Slavotínek 

dopis adresuje „milému příteli“ a odpovídá na dopis, v němž jeho přítel mluvil o 

„racionálních pravidlech cesty k vůdčímu postavení v totalitním státě.“262 Obsahem dopisu 

je zamyšlení nad společenským uspořádáním. 

                                                           
257 RUSÍNOVÁ, Zdenka. O Steklíkově křivce. Host: Časopis nejen pro literaturu. Brno: Nakladatelství Host, 

1992, roč. 8, č. 8, s. 151. 
258 ŠLOSAR, Dušan. Ňadrovky. Host: Časopis nejen pro literaturu. Brno: Nakladatelství Host, 1992, roč. 8, 

č. 8, s. 151. 
259 ŠTEDROŇ, Miloš. Mozart, Magdalena Pokorná a Brno…(fikce s řadou ověřených faktů). Host: z února 

na březen ´94. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host a Nakladatelství JOTA, 1994, roč. 10, č. 1, s. 147. 
260 KOFROŇ, Petr. Kulturní ghetto „Brün“. Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu 

Host, 1997, roč. 13, č. 3, s. 93-97. 
261 ČICHOŇ, Petr. Moderní očista Le Corbusiéra. Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání 

časopisu Host, 1996, roč. 12, č. 1, s. 131-132. 
262 SLAVOTÍNEK, Jan. Dopis o totalitě a demokracii. Host: Časopis nejen pro literaturu. Brno: 

Nakladatelství Host, 1991, roč. 7, č. 7, s. 214. 
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Mimo výše zmíněné příspěvky tvořila rubriku Margiana ve zkoumaném časovém 

rozmezí z majoritní části literární témata. Porovnání všech zastoupených kategorií a 

podkategorií analýzy znázorňuje již zmíněný graf č. 3. 

 

Graf č. 3: Zastoupení všech kategorií a podkategorií rubriky Margiana časopisu Host 

dle počtu příspěvků 

 

 

 

 

Zajímavé srovnání nabízí také bližší pohled do jednotlivých kategorií. V kontextu 

této diplomové práce je důležitá zejména první kategorie – tedy literární témata. Příspěvky 

ve zbývajících dvou kategoriích jsou poměrně rovnoměrně rozložené, a navíc jde 

z hlediska jejich počtu spíše o texty okrajkové povahy.  

Zaměříme-li se tedy na první kategorii, můžeme sledovat rozložení jednotlivých 

žánrů a typů obsahu. Jak ukazuje graf č. 4, v rubrice Margiana se v kategorii literárních 

témat ve sledovaném období nejčastěji objevovaly knižní recenze (podkategorie 1A – 

dohromady 118 příspěvků), dále pak glosy, polemiky a komentáře k literárním dílům a 
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literární kritice (podkategorie 1C – dohromady 31 příspěvků) či příspěvky, které 

představovaly vybraného literáta nebo jeho životní dílo (podkategorie 1D – dohromady 10 

příspěvků).  

Do podkategorie 1B byly zařazeny příspěvky, v nichž autoři stručně představili 

dané literární dílo, jejich text však neobsahoval hodnotící hledisko. Příkladem takového 

příspěvku je text Petra Čichoně ve dvojčísle 3-4/1996, ve kterém se autor zabývá dvěma 

odbornými knihami o Friedrichu Nietzschem.263 Obě knihy však pouze rozebírá a dále 

nehodnotí, příspěvek tedy můžeme zařadit mezi knižní anotace. Dohromady bylo do 

podkategorie 1B zařazeno 6 příspěvků. 

Podkategorie 1E pak obsahuje příspěvky, v nichž se autoři zabývají dalšími 

(konkurenčními) literárními a kulturními periodiky a nakladatelstvími. Jako příklad 

můžeme uvést text s názvem Beztvarý Tvar, který v čísle 7/1991 publikoval autor pod 

zkratkou „c w.“264 Kromě Tvaru se v rubrice Margiana autoři věnovali také například 

časopisu Souvislosti265 či nakladatelství Thyrsus.266 Dohromady bylo do podkategorie 1E 

zařazeno sedm příspěvků. 

Do podkategorie 1F byly zařazeny dva příspěvky, které pojednávají o konkrétním 

literárním období. Kategorie 1G obsahuje pouze jeden příspěvek – autorskou povídku Jana 

Křesadla s názvem Zpráva o skutečné události, seběhnuvší se na planetě Geomima.267 Do 

podkategorie 1H byl zařazen pouze jeden příspěvek – přepis projevu Pavla Švandy,268 

podkategorie 1CH pak obsahuje dva příspěvky, které se zabývají literárními akcemi a 

setkáními. 

Z grafu č. 4 je patrné, že knižní recenze jednoznačně převažují nad ostatními typy 

obsahů v kategorii literárních témat.  

 

                                                           
263 ČICHOŇ, Petr. Dvě knihy o Friedrichu Nietzschem. Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání 

časopisu Host, 1996, roč. 12, č. 3-4, s. 252-255. 
264 Cw. Beztvarý Tvar. Host: Časopis nejen pro literaturu. Brno: Nakladatelství Host, 1991, roč. 7, č. 7, s. 

220-221. 
265 BALAŠTÍK, Miroslav. Souvislosti. Host: z května na září ´93 (Host přes prázdniny). Brno: Spolek přátel 

vydávání časopisu Host a Nakladatelství Host, 1993, roč. 9, č. 3-4, s. 221-223. 
266 KUDRNÁČ, Jiří. Profil nakladatelství Thyrsus. Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání 

časopisu Host, 1997, roč. 13, č. 6, s. 105-109. 
267 KŘESADLO, Jan. Zpráva o skutečné události, seběhnuvší se na planetě Geomima. Host: Časopis nejen 

pro literaturu. Brno: Nakladatelství Host, 1991, roč. 7, č. 7, s. 227-232. 
268 ŠVANDA, Pavel. Úvodní slovo. Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 

1996, roč. 12, č. 2, s. 210-212. 
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Graf č. 4: Zastoupení podkategorií v kategorii Literatura dle počtu příspěvků 

 

 

 

 Rozložení grafu zůstává podobné i v případě, kdy se místo četnosti příspěvků 

v kategorii literárních témat rubriky Margiana zaměříme na počet otištěných stran. 

Nejobsáhlejší podkategorií jsou opět knižní recenze, které rubrice ve sledovaném období 

zaplnily dohromady 148,2 stran (viz graf č. 5). 
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Graf č. 5: Zastoupení podkategorií v kategorii Literatura dle počtu otištěných stran 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Pokud recenze (coby nejvýznamnější žánr rubriky) porovnáme se všemi ostatními 

typy obsahu (včetně neliterárních témat), zjistíme, že recenze knih rubriku Margiana 

výraznou mírou utvářely. Recenze v rubrice Margiana ve zkoumaném období představují 

63 % všech příspěvků, jak znázorňuje graf č. 6. Pokud se opět zaměříme na počet stran, 

které recenze knih v rubrice zaplnily v porovnání s ostatními typy obsahu, zjistíme, že 

z celkového rozsahu rubriky 256 stran za sledované období recenze zaplnily 58 %, jak 

ukazuje graf č. 7.  

Graf č. 6: Podíl knižních recenzí a ostatních typů obsahu rubriky Margiana 

dle počtu příspěvků 

 

118; 63%

69; 37%

Knižní recenze Příspěvky jiného typu



 

 

76 

Graf č. 7: Podíl knižních recenzí a ostatních typů obsahu rubriky Margiana dle počtu 

otištěných stran 

 

 

 Posledním významným vhledem do tematické a žánrové skladby rubriky Margiana 

je rozdělení samotných recenzí dle žánrů knih, které autoři v rubrice hodnotili. Vybraná 

recenzovaná literární díla totiž pomáhají odhalit celkový záběr časopisu Host v oblasti 

literatury. V grafu č. 8, který je umístěn níže, vidíme, že nejčastěji byly v rubrice Margiana 

ve zkoumaném období recenzovány básnické sbírky. To odpovídá také tvrzení Miroslava 

Balaštíka, podle kterého v časopise Host v devadesátých letech převládala poezie nad 

prózou.269 Dohromady bylo ve zkoumaném časovém rozpětí v Margianě recenzováno 44 

básnických sbírek.  

 Druhou nejčastější podkategorií recenzí v rubrice Margiana ve sledovaném období 

byly recenze odborných knih, slovníků, učebnic, knižně vydaných studií, esejů či statí a 

podobných typů titulů. Těchto typů recenzí v rubrice vyšlo dohromady 29. O něco méně 

časté byly recenze prozaických děl – próze se v recenzích autoři věnovali dohromady 

26krát. Poměrně často byly ve zkoumaných číslech časopisu hodnoceny také životopisné a 

autobiografické knihy (celkem 16krát). Jako marginální se v průběhu analýzy ukázaly 

recenze překladů, cestopisných knih a knižních lidových kalendářů. Všechny tyto 

podkategorie byly v rubrice zastoupeny pouze jednou recenzí.  

 

                                                           
269 Z rozhovoru s Miroslavem Balaštíkem, 23. 10. 2019 (viz příloha č. 3) 
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Pokud se opět zaměříme na zastoupení jednotlivých podkategorií knižních recenzí 

dle počtu stran, které tyto podkategorie v rubrice Margiana v průběhu sledovaných čísel 

časopisu zaplnily, zjistíme, že se jejich rozložení příliš nemění. Nejobsáhlejší podkategorií 

je i dle počtu stran podkategorie 1Ab - recenze básnických sbírek, což znázorňuje také graf 

č. 9. Následují recenze odborných knih, recenze prózy a životopisných titulů. Poslední tři 

kategorie pak dle počtu stran můžeme seřadit následovně: recenze cestopisné knihy, 

recenze překladů, a nakonec recenze knižního lidového kalendáře.  

 

Graf č. 9: Zastoupení jednotlivých podkategorií knižních recenzí dle počtu otištěných 

stran 

  

33,2

52,7

0,7

37,6

22,4

1

0,6

0 10 20 30 40 50 60

1Aa - Recenze prozaických knih

1Ab - Recenze básnických sbírek

1Ac - Recenze překladů

1Ad - Recenze odborných knih,

slovníků, učebnic apod.

1Ae - Recenze biografických a

autobiografických knih

1Af - Recenze cestopisných knih

1Ag - Recenze knižních lidových

kalendářů
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Proměna tematické a žánrové skladby v průběhu sledovaného období  

 Snahou kvantitativní analýzy bylo také popsat, jak se proměňovala tematická a 

žánrová skladba v průběhu sledovaného období. Aby byla zajištěna větší přehlednost, byla 

jednotlivá čísla rozdělena dle ročníků, které byly následně podrobeny zkoumání. 

Dohromady byla tedy tematická a žánrová skladba posuzována na sedmi ročnících 

časopisu (1991–1997). Grafy, které znázorňují zastoupení všech kategorií a podkategorií 

dle četnosti příspěvků a počtu otištěných stran v jednotlivých ročnících, jsou pro větší 

přehlednost umístěny v příloze č. 37 jako grafy č. 10-16. 

 Grafy potvrzují, že i v jednotlivých ročnících převažovala literární témata nad 

tématy z jiných oblastí. Průměrně bylo literatuře (a všem jejím podkategoriím dle 

kódovacího schématu) věnováno v jednom čísle přes devět tiskových stran. Knižní recenze 

z tohoto rozsahu průměrně v jednom čísle tvořily 5,7 tiskových stran. Počet recenzí se 

v jednotlivých číslech (tedy i ročnících) proměňoval. Nejvíce recenzí v přepočtu na jedno 

číslo obsahoval ročník 1993 (téměř šest recenzí v přepočtu na jedno číslo), naopak 

nejméně recenzí bylo v rubrice Margiana otištěno v roce 1991, kdy byla zhodnocena 

pouze jedna kniha. 

Z grafů můžeme vyčíst také zaměření recenzí v průběhu zkoumaného období. 

V prvních dvou zkoumaných ročnících byly nejčastěji recenzovány odborné knihy, 

slovníky, knižně vydané statě a podobné typy titulů. V roce 1993 výrazně stoupl počet 

recenzovaných básnických sbírek – dohromady jich autoři ve všech číslech ročníku 

zhodnotili patnáct. Hojně však byly recenzovány i jiné typy knih – celkem se v ročníku 

objevilo pět recenzí odborných knih a šest recenzí románů, novel či povídek. Poprvé se 

v tomto roce recenzenti zabývali také životopisnými tituly – za rok 1993 vyšly v Margianě 

dohromady tři recenze biografických či autobiografických knih. Ročník 1994 byl do co 

žánrů recenzovaných knih poměrně vyrovnaný – zhodnoceny byly v tomto roce čtyři 

básnické sbírky, čtyři prozaické knihy, tři odborné knihy a jedna životopisná kniha. 

Podobné rozložení můžeme sledovat i v ročníku 1995 – básnické sbírky a próza byly opět 

zhodnoceny ve čtyřech recenzích, odborné knihy byly předmětem pěti recenzí, životopisné 

knihy pak autoři v ročníku zhodnotili dvakrát. V roce 1995 se také jako v jediném ročníku 

objevují dvě recenze specifických titulů – jednou z nich je recenze cestopisné knihy, 

druhou je recenze knižního lidového kalendáře. V ročnících 1996 a 1997 opět můžeme 

sledovat větší zaměření na básnickou tvorbu – recenze básnických sbírek v obou ročnících 
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převládají nad ostatními. V obou ročnících jsou zároveň hojně zastoupeny recenze 

prozaických titulů, odborných publikací a životopisných knih. 

Pokud se zaměříme na zastoupení neliterárních témat v průběhu sledovaného 

období, zjistíme, že se v každém ročníku neliterární témata vyskytovala sporadicky – 

zastoupena byla pouze jedním nebo dva příspěvky v jednotlivých ročnících. 

Díky zkoumání témat a žánrů rubriky Margiana časopisu Host v průběhu 

sledovaného období jsem došla k závěru, že se rubrika během let 1991 až 1997 příliš 

neproměnila. Ve všech ročnících zkoumaného období převažovala literární témata nad 

tématy z jiných oblastí. Drobné změny můžeme sledovat pouze v zastoupení jednotlivých 

typů literárních příspěvků. Jednotlivé ročníky se mírně liší také zaměřením recenzí. 

Z těchto drobných změn však nelze vyčíst záměrnou snahu redakce o proměnu rubriky. 

Naopak můžeme říci, že byla rubrika Margiana v průběhu sledovaného období poměrně 

konzistentní. Její význam v časopisu Host byl také neměnný – ve všech zkoumaných 

číslech rubrika přinášela zejména recenze nově vydaných knih a názory na aktuální 

literární dění. 

 

Autoři rubriky 

Z hlediska přispívajících autorů je rubrika Margiana poměrně rozmanitá. V rámci 

zkoumaného období do rubriky přispělo celkem 63 autorů. Celkem 57 z nich, tedy více než 

90 %, bylo pod příspěvky podepsáno celým jménem. Tři autoři byli podepsáni celým 

příjmením a iniciálou křestního jména, dva autoři pouze iniciálami a jeden autor 

uměleckým pseudonymem. 

Zajímavé je, že celkem 28 autorů (tedy přibližně 44 %) publikovalo v Margianě 

během sledovaného období pouze jeden příspěvek, dalších 16 autorů (přibližně 25 % 

z celkového počtu) pak publikovalo v rubrice jen dva příspěvky. To naznačuje poměrně 

velikou proměnlivost autorského okruhu, tudíž i potenciální velikou rozmanitost příspěvků 

a stylů psaní v rubrice. I přesto se ale v Margianě v průběhu sledovaného období objevuje 

několik autorů, kteří do rubriky přispívali konstantně. Nejplodnějším přispěvovatelem, co 

do počtu příspěvků v rubrice, je Ivo Harák, který za sledované období do rubriky 

Margiana přispěl dohromady devatenácti příspěvky. Mezi další autory, kteří do rubriky 

přispívali často, patří Dalibor Maňas, Tomáš Reichel, Karel Křepelka a další. Přehledným 
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ukazatelem nejčastějších přispěvovatelů rubriky Margiana je graf č. 17, v němž je 

zahrnuto 10 přispěvovatelů s nejvyšší četností publikovaných příspěvků. 

 

Graf č. 17: Autoři s nejvyšší četností publikovaných příspěvků 

 

 

 

Zajímavé srovnání nabízí graf č. 18. V něm je zobrazeno 10 autorů, kteří ve 

zkoumaném období v rubrice Margiana zaplnili nejvíce tiskových stran. Graf ukazuje, že 

někteří autoři se shodují s autory uvedenými v předchozím grafu – nejplodnějším autorem 

z hlediska zaplněných stran je opět Ivo Harák.  

Zároveň ale vidíme, že několik autorů v tomto grafu nahradili autoři jiní. Graf proto 

dokazuje, že se v rubrice Margiana objevovaly příspěvky s různým rozsahem. Přesto, že 

někteří autoři publikovali v rubrice Margiana často, v počtu zaplněných stran je předčili 

autoři s nižším počtem příspěvků většího rozsahu. Příkladem je Jiří Veselský, který sice do 

rubiky Margiana přispěl pouze pěti příspěvky, zato ale v úctyhodném rozsahu více než 

čtrnácti tiskových stran. 
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Graf č. 18: Autoři s největším množstvím zaplněných stran 

 

 

 

Rozsahově nejpilnější autoři rubriky Margiana měli samozřejmě největší podíl na 

podobě rubriky a povaze příspěvků v ní obsažených. Důležitý podíl na charakteru 

Margiany ale měli i další její autoři – zmínit můžeme například Igora Fice, Zdeňka 

Kožmína, Jiřího Kudrnáče, Zdeňka Mitáčka, Alenu Přibáňovou a další. Ačkoliv nám 

kvantitativní analýza pomohla představit témata a žánry i autorský okruh rubriky 

Margiana, který ji zásadním způsobem utvářel, způsobem nahlížení na literaturu a styl 

psaní jednotlivých autorů rubriky kvantitativní analýza odhalit nedokáže. Vybrané 

příspěvky rubriky proto budou podrobeny také kvalitativní analýze. 

 

6.3 Kvalitativní analýza vybraných příspěvků rubriky Margiana 

 

V úvodu této kapitoly byla nastíněna podoba rubriky Margiana časopisu Host mezi 

lety 1989 až 1997, její formát, zařazení do struktury časopisu i vztahy mezi jednotlivými 

příspěvky. Následná kvantitativní analýza odhalila přesnou tematickou a žánrovou skladbu 
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rubriky, její vývoj a přispěvovatele. Kvalitativní analýza vybraných příspěvků rubriky 

Margiana má za cíl konkrétní recenze podrobně představit a demonstrovat tak charakter 

textů rubriky a jejich typické znaky.  

 

6.3.1 Metoda kvalitativní analýzy 

 

Jedna z častých definic kvalitativního výzkumu, kterou ve své knize Základy 

kvalitativního výzkumu nastínili Anselm Strauss a Juliet Corbinová, říká, že jako 

kvalitativní lze označit jakýkoliv výzkum, při kterém nebyly použity kvantifikační ani 

statistické postupy.270 Jako jednu z výhod kvalitativních metod uvádějí autoři možnost 

„získat o jevu detailní informace, které se kvantitativními metodami obtížně 

podchycují.“271 Kvalitativní analýzou lze tedy získat hloubkový vhled do sledované 

problematiky. Analýza se dá aplikovat na dokumenty, knihy, pozorování, rozhovory, ale i 

na audiovizuální záznamy a další typy obsahů.272 

Oproti kvantitativním metodám hraje v kvalitativním výzkumu významnou roli 

osobnost výzkumníka. Trampota a Vojtěchovská uvádí, že je u kvalitativních metod 

výzkumník „nedílnou součástí výzkumu a je nezastupitelný.“273 Právě výrazná míra 

subjektivity a nízká opakovatelnost výzkumu však mnohdy bývají důvodem ke kritice 

analýzy: „Kvalitativnímu výzkumu se vytýká, že jeho výsledky představují sbírku 

subjektivních dojmů. Pro jeho pružný a nestrukturovaný charakter ho lze - na rozdíl 

kvantitativního výzkumu - těžko replikovat. Protože pracuje s omezeným počtem jedinců a 

obvykle na jednom místě, vznikají také obtíže se zobecňováním výsledků.“274 

V mnoha výzkumech, včetně analýzy rubriky Margiana časopisu Host v této 

diplomové práci, bývá proto často využívána kombinace kvantitativních a kvalitativních 

metod. Pro tuto kombinaci se ustálil pojem triangulace.275 V případě, kdy je pro zkoumání 

většího vzorku použita kvantitativní analýza a kvalitativní metody slouží pro výzkum 
                                                           
270 STRAUSS, Anselm L. a CORBIN, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 

zakotvené teorie. Vyd. 1. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999, s. 10. 
271 Tamtéž, s. 11. 
272 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 

2008, s. 50. 
273 TRAMPOTA, Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 19. 
274 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 

2008, s. 52. 
275 TRAMPOTA, Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 20. 
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pouze části tohoto vzorku, je tato triangulace označována jako simultánní.276 Tento postup 

byl využit i v této diplomové práci. 

Kvalitativní analýza bude v této práci aplikována na vybrané dokumenty, 

respektive na konkrétní recenze, které vyšly v rubrice Margiana časopisu Host mezi lety 

1989 až 1997. Analýza dokumentů patří dle Jana Hendla mezi tradiční typy kvalitativního 

(i kvantitativního) výzkumu: „V dokumentech se projevují osobní nebo skupinové vědomé 

nebo nevědomé postoje, hodnoty a ideje. Dokumenty jsou knihy, novinové články, záznamy 

projevů funkcionářů, deníky, plakáty, obrazy. Za dokumenty se však mohou obecně 

považovat veškeré stopy lidské existence.“277 

Přístupů, jimiž lze v rámci kvalitativních metod zkoumat dokumenty, je celá řada. 

V knize Kvalitativní analýza textů uvádí autoři čtyři přístupy – interpretativní 

fenomenologickou analýzu, metodu zakotvené teorie, narativní analýzu a metodu 

diskurzivní analýzy.278 Další autoři, například Tomáš Trampota a Martina Vojtěchovská, 

uvádí mezi přístupy ještě také sémiotickou analýzu.279 Pro účely této diplomové práce 

budou v kvalitativní analýze vybraných recenzí nejvýrazněji využity prvky narativní 

analýzy. Ta se zabývá způsobem narace textů, zkoumá jejich strukturu a formu, míru 

subjektivity autora, jeho postavení a podobně.280 „Cílem narativního výzkumu pak není 

ověření hypotézy, ale rekonstrukce významu zkoumaného jevu.“281 

Analýza vybraných recenzí rubriky Margiana se tak pokusí s pomocí konkrétních 

textů odhalit obecné charakteristické znaky literární kritiky v rubrice Margiana, potažmo 

v časopise Host. Jelikož byla v rozmezí let 1989 až 1997 v rubrice publikována široká 

škála recenzí, není možné v rámci této diplomové práce hloubkově postihnout všechny 

z nich. 

Pro účely analýzy byly vybrány recenze, které datem publikování kopírují 

zkoumané časové období a rubriku vhodně reprezentují. Zohledněna byla i rozmanitost 

žánrů recenzovaných knih – do výběru byly zařazeny recenze básnických sbírek, románů, 

                                                           
276 TRAMPOTA, Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 20. 
277 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 

2008, s. 132. 
278 ŘIHÁČEK, Tomáš, ČERMÁK, Ivo, HYTYCH, Roman a kol. Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. 1. 

vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 9-105.  
279 TRAMPOTA, Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 117-

126. 
280 Tamtéž, s. 141. 
281 ŘIHÁČEK, Tomáš, ČERMÁK, Ivo, HYTYCH, Roman a kol. Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. 1. 

vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 76. 
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novel i jedné autobiografie. Pro možnost snazší komparace jednotlivých příspěvků i stylů 

psaní recenzentů bylo pro analýzu vybráno vždy více recenzí jednoho autora. Konkrétně 

budou analyzovány recenze tří autorů – Dalibora Maňase, Tomáše Reichela a Aleny 

Přibáňové. 

 

6.3.2 Literární kritika 

  

Vzhledem k tomu, že budou analyzovány vybrané literárně-kritické texty rubriky 

Margiana, považuji za nezbytné ještě v krátkosti teoreticky představit literární kritiku a 

pojem recenze. 

Literární kritika existovala již v antice, její dnešní moderní pojetí se však od 

původního vzoru významně liší.282 Nejpatrnějším rozdílem je důraz na aktuálnost 

hodnocených literárních děl. Lexikon teorie literatury a kultury uvádí, že už od 

sedmnáctého století je možné pozorovat „odklon od principu nadčasové platnosti a příklon 

ke konceptu, který upřednostňuje to, co je v bezprostřední současné diskusi právě aktuální 

a nové.“283 Tento důraz na aktuálnost ještě vzrostl v období osvícenství, a to především z 

důvodu vzniku literárního trhu. Od tohoto období je role kritika chápána jako role 

„prostředníka mezi autorem a publikem.“284 Literární kritik slouží čtenářům jako průvodce 

mezi nově vydanými tituly, jelikož jim svým výběrem hodnocených děl i vlastním 

hodnocením pomáhá orientovat se v širokém poli literárních obsahů. Podle Lexikonu teorie 

literatury a kultury byl důraz na aktuálnost literární kritiky ještě zvýrazněn s nástupem 

nových médií.285 V českém prostředí lze dle titulu od počátku devadesátých let „sledovat 

pozvolný úpadek prestiže literární kritiky.“286 Autoři Lexikonu teorie literatury a kultury 

poukazují v oblasti literatury například také na rostoucí vliv reklamy a marketingu, s čímž 

se pojí také stále větší rozšíření knižních anotací a dalších textů reklamní povahy.287  

 Pojmem literární kritika se zabývá například také Umberto Eco ve svém díle O 

                                                           
282 NÜNNING, Ansgar, Jiří TRÁVNÍČEK, HOLÝ, Jiří (eds.) Lexikon teorie literatury a kultury: koncepce - 

osobnosti - základní pojmy. Brno: Host, 2006, s. 455. 
283 Tamtéž, s. 456. 
284 Tamtéž. 
285 Tamtéž. 
286 Tamtéž, s. 457. 
287 Tamtéž. 
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literatuře. Autor literární kritiku rozděluje na tři „kritické žánry“288 - na recenze, na 

literární historie, tedy hodnocení děl, s nimiž je již publikum obeznámeno,289 a konečně na 

kritiky textu, které dle něj hraničí se sémiotickým čtením.290 Pro účely této práce je 

důležitá zejména první z výše jmenovaných „kritických žánrů,“ tedy recenze. V definici 

pojmu „recenze“ Umberta Eca opět hraje velkou roli aktuálnost. Podle autora se recenze 

„nevyhnutelně váže na bezprostřednost, na krátkou dobu, která uběhne mezi vydáním díla, 

jeho přečtením a napsáním hodnocení. Recenze se v nejlepším případě může omezit na to, 

že poskytne čtenářům povšechnou představu o díle, které dosud nečetli, a pak jim vnutit 

soud kritika (jeho vkusu).“291 

 Ve Slovníku žurnalistiky je pojem „recenze“ charakterizován jako „kriticky 

zaměřený druh publicistiky nebo odborného textu, který představuje nové dílo uměleckého 

charakteru (literatura, film, výtvarné umění, hudba).“292 V recenzích však nemusí být 

hodnocena pouze nová díla, ale také nová vydání knih či soubor tvorby jednoho autora. 

Cílem recenzí literárních děl je posouzení zásadního významu knihy, zasazení díla „do 

kontextu autorovy tvorby,“293 případně také „do příslušného národního i světového 

uměleckého nebo publicistického kontextu.“294 Recenze často přináší také ukázky 

z hodnoceného díla, s jejíchž pomocí se recenzenti snaží interpretovat předkládané názory 

nebo kupříkladu poukázat na autorovu naraci.295 

 Lze říci, že se literární kritika snaží postihnout uměleckou hodnotu literárních děl. 

Podle Přemysla Blažíčka však „neexistuje žádný „metr“, jehož přiložením k dílu bychom 

získali míru jeho hodnoty, stejně jako neexistuje metoda zkoumání uměleckého díla, která 

by badateli bez estetického citu mohla být sebemenší oporou pro určení hodnoty díla.“296 

Na tomto místě je proto nutné podotknout, že je literární kritika značně subjektivní a 

závislá na osobě recenzenta, jeho zkušenostech, vkusu i estetickém vnímání.  

 

                                                           
288 ECO, Umberto. O literatuře. Vyd. 1. Praha: Argo, 2004, s. 155. 
289 Tamtéž, s. 156. 
290 Tamtéž, s. 157. 
291 Tamtéž, s. 156. 
292 ČEŇKOVÁ, Jana. Recenze. In. HALADA, Jan, OSVALDOVÁ, Barbora (eds.) Slovník žurnalistiky: 

výklad pojmů a teorie oboru. První vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, s. 

198. 
293 Tamtéž. 
294 Tamtéž. 
295 Tamtéž. 
296 BLAŽÍČEK, Přemysl. Kritika a interpretace. 1. Vyd. Praha: Triáda, 2002, s. 92. 
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6.3.3 Vybrané recenze Dalibora Maňase 

 

 Prvním autorem, jehož recenze budu analyzovat, je Dalibor Maňas.297 Jak ukázala 

provedená kvantitativní analýza, autor patří mezi nejplodnější přispěvovatele rubriky. 

Dohromady za sledované období do Margiany přispěl patnácti příspěvky a zaplnil osmnáct 

tiskových stran. Častěji do rubriky přispíval pouze Ivo Harák. V rubrice Margiana se 

Dalibor Maňas zabýval převážně básnickou tvorbou autorů. Autorovo zaměření na poezii 

však není překvapením – sám v časopise Host publikoval řadu svých básní. Pod příspěvky 

v rubrice Margiana se autor často podepisoval jako „Dalibor Maňas-Kaňas.“ 

V rubrice Margiana se autor zabýval například tvorbou Petra Borkovce,298 Tobiáše 

Jirouse,299 Petra Motýla,300 Jaromíra „Filipa“ Typlta,301 a řady dalších básníků. Kromě 

poezie však v rubrice Margiana časopisu Host ve zkoumaném období recenzoval také 

několik románů nebo například esejistickou knihu Milana Suchomela Literatura z času 

krize.302 Zvláštní pozornost věnoval Maňas v rubrice Margiana tvorbě Jáchyma Topola, a 

to jak básnickým, tak prozaickým dílům autora. Do výběru analýzy proto byla zahrnuta 

recenze Topolovy knihy Výlet k nádražní hale. Kromě ní bude analyzována také Maňasova 

recenze sbírky Ochoz Petra Borkovce.303 Obě analyzované recenze Dalibora Maňase vyšly 

v časopise Host do roku 1995, Dalibor Maňas proto představuje recenzenta, který se 

výrazně podílel na podobě literárně-kritických textů v počátcích rubriky Margiana. 

Analýzy recenzí jsou seřazeny chronologicky – dle data publikování recenzí v časopise 

Host. 

                                                           
297 Dalibor Maňas se narodil v roce 1966, už jako velice mladý přispíval do literárních a kulturních periodik. 

Patřil mezi stálé členy redakce časopisu Host v číslech 8/1992 a 1/1993, následně do časopisu přispíval jako 

externí spolupracovník. V Hostu publikoval také svou básnickou tvorbu. Přispíval také například do časopisů 

Tvar či Reflex. Pracoval jako editor v MF DNES, působil také jako dramaturg v České televizi. Svou tvorbu 

v současnosti publikuje převážně v almanaších umělecko-literární skupiny Vítrholc.  

Viz Dalibor Maňas. IDnes.cz [online]. [cit. 2019-11-10]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/novinari/dalibor-

manas.N1013 
298 MAŇAS, Dalibor. Polnosti Petra Borkovce. Host: přijíždějící v říjnu ´94. Brno: Spolek přátel vydávání 

časopisu Host a Nakladatelství Host, 1994, roč. 10, č. 4, s. 111-112. 
299 MAŇAS, Dalibor. Tobiáš Jirous: Slova pro bílý papír. Host: z května na září ´93 (Host přes prázdniny). 

Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host a Nakladatelství Host, 1993, roč. 9, č. 3-4, s. 215-216. 
300 MAŇAS, Dalibor. Poezie železa a betonu. Host (podzimní Host ´93). Brno: Spolek přátel vydávání 

časopisu Host a Nakladatelství Host, 1993, roč. 9, č. 5, s. 211-213. 
301 MAŇAS, Dalibor. Edice deníkových záznamů. Host: Časopis nejen pro literaturu. Brno: Nakladatelství 

Host, 1992, roč. 8, č. 8, s. 155-157. 
302 MAŇAS, Dalibor. Další ze splacených dluhů. Host: z března na duben ´93. Brno: Spolek přátel vydávání 

časopisu Host a Nakladatelství Host, 1993, roč. 9, č. 2, s. 222-223. 
303 MAŇAS, Dalibor. Polnosti Petra Borkovce. Host: přijíždějící v říjnu ´94. Brno: Spolek přátel vydávání 

časopisu Host a Nakladatelství Host, 1994, roč. 10, č. 4, s. 111-112. 
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Recenze knihy Ochoz Petra Borkovce  

 Prvním analyzovaným literárně-kritickým textem Dalibora Maňase v rubrice 

Margiana časopisu Host je jeho recenze básnické sbírky Ochoz Petra Borkovce. Sbírka 

vyšla v roce 1994 v nakladatelství Mladá fronta.304 V následujícím roce za sbírku získal 

Petr Borkovec Cenu Jiřího Ortena.305 Obecně můžeme říci, že bylo dílo kriticky velice 

dobře přijato. To dokládá i analyzovaná recenze Dalibora Maňase, která vyšla jako pátý 

příspěvek rubriky Margiana v čísle 4/1994 časopisu Host.306 

 Recenzi s titulkem Polnosti Petra Borkovce Dalibor Maňas uvozuje zasazením do 

autorovy tvorby. Dále nastiňuje, že básně sbírky autor napsal mezi lety 1990 až 1993 a že 

se název sbírky – Ochoz – zrcadlí ve všech z nich. „Sbírka je oním „obcházením“ po 

krajině nápadná. Shromažďuje roztříštěné postoje a vjemy, za nimiž stál básník 

v předcházející knize Poustevna, Věštírna, Loutkárna (MF, 1991).“307 V textu se 

dozvídáme i původ názvu samotné recenze – Dalibor Maňas sbírku v textu označuje jako 

„plodnou polnost, zkomolené však vyprávění bez postav, bez hrdiny“,308 z čehož patrně 

titulek recenze odvodil. 

Recenzent se v textu snaží vystihnout atmosféru sbírky a její výrazné motivy. 

Všímá si, že Borkovec se v básních snaží zaznamenat každodennost, autorova poezie dle 

Maňase „jaksi sama od sebe naplňuje kolorit dne, probouzí se k životu jako stromy 

vyrůstající z ranní mlhy na podzim, v zimě či na jaře…“309 Motiv každodennosti podle 

Maňase podtrhují i samotné názvy básní, které Petr Borkovec pojmenoval chronologicky 

jako jednotlivé měsíce roku, případně konkrétní data a hodiny. Toto pojmenování a řazení 

básní pak podle recenzenta přispívá také k tomu, že celá sbírka působí jako osobní zápisník 

autora: „Ochoz předkládá před čtenáře cosi jako veršovaný deník, rozdrobenou slovní 

tříšť, jejíž leitmotivem budiž všechno, co autora oslovuje – příroda, studené a prázdné 

pokoje, odložené kouty zahrad, pohledy skrze setmělá okna.“310 

                                                           
304 BORKOVEC, Petr. Ochoz. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1994. 73 s. 
305 Vítězem Ceny Jiřího Ortena 1995 se stal Petr Borkovec za sbírku Ochoz (Mladá fronta). Cena Jiřího 

Ortena: Ročník 1995 [online]. [cit. 2019-11-15]. Dostupné z: 

https://www.cenajirihoortena.cz/article/detail/37/ 
306 MAŇAS, Dalibor. Polnosti Petra Borkovce. Host: přijíždějící v říjnu ´94. Brno: Spolek přátel vydávání 

časopisu Host a Nakladatelství Host, 1994, roč. 10, č. 4, s. 111-112. 
307 Tamtéž, s. 111. 
308 Tamtéž, s. 112. 
309 MAŇAS, Dalibor. Polnosti Petra Borkovce. Host: přijíždějící v říjnu ´94. Brno: Spolek přátel vydávání 

časopisu Host a Nakladatelství Host, 1994, roč. 10, č. 4, s. 111. 
310 Tamtéž. 
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Poměrně podrobně se Dalibor Maňas v recenzi věnuje jazyku a jazykovým 

prostředkům, které Petr Borkovec ve svých básních používá. Všímá si Borkovcových 

cílených jazykových deformací nebo například účelového vypouštění slov. „Jeho drsná, 

výrazová jednoduchost, narušena jen autorovou tradičně básnivou a bohatou významovostí 

přívlastků (…), rozviřuje pocity, nic jen pocity vybarvující černobílou matérii sbírky.“311 

Své hodnocení recenzent opírá o konkrétní příklady. Kromě vybraných básnických 

vyjádření Petra Borkovce zařadil Dalibor Maňas do recenze i dvě celé sloky Borkovcových 

básní. Ty jsou umístěny v samostatných odstavcích – jsou tedy od zbývajícího textu 

graficky odděleny. Několik dalších veršů Maňas zařazuje jako ukázku přímo do textu 

recenze, odděluje je však pouze lomítkem. Podle Maňase básníkův jazyk „rozehrává 

disharmonické tóniny, matné melodie či naopak rázné impulsy v nich.“312  

Zhruba v poslední třetině recenze přistupuje Maňas k celkovému zhodnocení 

sbírky. Obdivuje především Borkovcovu schopnost popsat běžné věci každodenního života 

neobvyklým a objevným způsobem, vyzdvihuje také množství skrytých významů veršů. 

Recenzent dále soudí, že autor sbírkou vymezil nové umělecké hranice za pomoci „všech 

ověřených avantgardních postupů“.313  

Největší smysl sbírky však dle Dalibora Maňase není možné hledat pouze v jejím 

obsahu, recenzent soudí, že význam Ochozu budou nacházet samotní čtenáři. Sbírka podle 

recenzenta poskytuje čtenářům obrovský prostor pro vlastní interpretaci: 

„Její těžkopádná poetika je strhující a uhrančivá zároveň. Básně v ní obsažené se 

rozrůstají o konotace, jež podle nálady čtenáře nejsou nikdy totožné. Sbírka se dá přečíst a 

odložit. Nebo ji lze číst stále dokola, nebo stačí listovat a číst namátkou. Výsledné pocity 

budou vždy různé. Nelze jednoduše obejít autorovu metodu a bezduše recitovat, přejíždět 

očima po prázdných výčlencích veršů. (…) Borkovcova poezie prostupuje časem i 

prostorem a je ukotvena v mýtickém zrcadlení obrazů, jež nevyblednou.“314 

V recenzi Dalibor Maňas využívá širokou škálu obrazných pojmenování, díky 

čemuž recenze působí značně uměleckým dojmem. Maňas hojně používá personifikace 

(například když píše, že Borkovcův „jazyk rozehrává disharmonické tóniny“315), 

                                                           
311 MAŇAS, Dalibor. Polnosti Petra Borkovce. Host: přijíždějící v říjnu ´94. Brno: Spolek přátel vydávání 

časopisu Host a Nakladatelství Host, 1994, roč. 10, č. 4, s. 111-112. 
312 Tamtéž, s. 112. 
313 Tamtéž. 
314 Tamtéž. 
315 Tamtéž. 
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recenzentův text je bohatý také na poetismy. Můžeme tedy říci, že Dalibor Maňas v recenzi 

přirozeně uzpůsobuje jazyk recenzovanému žánru – poezii. Díky jazykovým prostředkům 

působí recenze značně subjektivně, což je ještě podpořeno tím, že recenzent používá také 

některá subjektivní vyjádření, s jejichž pomocí vstupuje přímo do textu (například „Zdá se 

mi, že zde leží poselství sbírky.“316). Recenzi však nelze označit za příliš odbornou, 

vzhledem k použitým jazykovým prostředkům působí text Dalibora Maňase spíše jako 

vyjádření vnitřních pocitů obdivu vůči autorovi sbírky. 

 

Recenze knihy Výlet k nádražní hale Jáchyma Topola 

 Ve druhé analyzované recenzi Dalibora Maňase byla předmětem kritiky kniha Výlet 

k nádražní hale Jáchyma Topola.317 Recenze vyšla jako čtvrtý příspěvek rubriky Margiana 

v čísle 5/1995 časopisu Host. Přestože kniha vyšla nejprve časopisecky v Revolver Revue 

v roce 1993 v čísle 22,318 Dalibor Maňas se v recenzi zabývá jejím knižním vydáním, které 

vydalo nakladatelství Petrov Martina Pluháčka roku 1995.319 Vydání je dle Maňase 

zajímavé tím, že obsahuje také anglický překlad Výletu k nádražní hale, kterým do 

publikace přispěl Alex Zucker.320 

 Konkrétní vydání hraje v recenzi významnou roli. V úvodu recenze s titulkem 

Jáchym Topol je chuligán představuje Dalibor Maňas vydání knihy v souvislostech 

tehdejší aktuální literární produkce a knižního trhu. Autor popisuje, že „literární dění 

kolem už nabírá živoucnější dech“321 a zaměřuje se na snahu všech nakladatelství získat 

pod svou značku komerčně úspěšné a zároveň kriticky dobře přijaté tituly.  

Následně předkládá také svůj pohled na nakladatelství Petrov Martina Pluháčka, 

v němž kniha Jáchyma Topola vyšla. Maňas konstatuje, že Pluháčkovo nakladatelství 

vydává převážně knihy autorů, které doprovází „společenská či umělecká legenda, že 

jejich život byl (nebo je) něčím výjimečný.“322 Právě tito autoři dle recenzenta stojí za 

                                                           
316 MAŇAS, Dalibor. Polnosti Petra Borkovce. Host: přijíždějící v říjnu ´94. Brno: Spolek přátel vydávání 

časopisu Host a Nakladatelství Host, 1994, roč. 10, č. 4, s. 112. 
317 MAŇAS, Dalibor. Jáchym Topol je chuligán. Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání 

časopisu Host, 1995, roč. 11, č. 5, s. 141-142. 
318 Jáchym Topol. Revolver Revue [online]. [cit. 2019-11-10]. Dostupné z: http://revolverrevue.cz/jachym-

topol 
319 TOPOL, Jáchym. Výlet k nádražní hale. Brno: Petrov, 1995. 114 s.  
320 MAŇAS, Dalibor. Jáchym Topol je chuligán. Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání 

časopisu Host, 1995, roč. 11, č. 5, s. 141. 
321 Tamtéž. 
322 Tamtéž. 
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komerčním úspěchem nakladatelství. Mezi tyto autory pak recenzent řadí i Jáchyma 

Topola.  

Po představení nakladatelství a vydání knihy přistupuje Dalibor Maňas k 

samotnému hodnocení titulu. Recenzent počítá se čtenářovou obeznámeností s dílem a 

částečně i tvorbou Jáchyma Topola. Nevěnuje se hloubkově ději knihy, ani titul nestaví do 

kontrastu s další autorovou prozaickou tvorbou. Tím se recenze Dalibora Maňase liší od 

řady literárně-kritických textů, které o Výletu k nádražní hale vyšly v jiných literárně 

zaměřených periodikách. Většina z nich, včetně recenze Boženy Správcové v Tvaru323 

nebo recenze Josefa Vohryzka v Literárních novinách,324 porovnává Výlet k nádražní hale 

s Topolovým románem Sestra. Dalibor Maňas se však o Sestře ve své recenzi vůbec 

nezmiňuje. Místo podrobného popisu děje se Maňas v recenzi snaží postihnout spíše 

atmosféru díla: „Poetická nálada knihy tíhne k surovosti a neohraničenosti skutečného 

světa malých podvodníků a figurek z podsvětí. Autor hledá v průvanech zasmrádlých 

chodeb a osahaných barů.“325 

 Recenzent se věnuje také kompozici a žánru díla. Zmiňuje například autorovo 

přecházení z prózy do poezie a naopak, upozorňuje na nejasnou žánrovou vyhraněnost 

knihy. Podle Maňase titul připomíná veršovanou skladbu – epos: „Avšak epos bez hrdiny, 

který stojí jako ústřední postava v příběhu a od něhož se celý děj odvíjí.“326 V první části 

recenze Dalibor Maňas přemítá nad myšlenkou, že titul postrádá ústřední postavu. Ta je 

dle něj nahrazena pouhým „pozorovatelem“ nebo „zapisovatelem.“327 Až přibližně 

v poslední třetině recenze dochází recenzent k závěru, že kniha ústřední postavu přeci jen 

má – dle Maňase je jí kamera, který svými pohyby a volbou záběrů připomíná autorovu 

dikci.328 V tomto momentě se recenzent zaměřuje již spíše na autorovu naraci a použité 

jazykové prostředky. Způsob Topolovy narace považuje Maňas za vhodně zvolený, chválí 

především autorovu schopnost zdůraznit v příběhu to, co je významné. 

Recenzent si krátce všímá také překladu a výtvarného doprovodu knihy, podrobněji 

je však nehodnotí: „Překlad pořídil Topolův přítel, Američan žijící již delší dobu v Praze 

                                                           
323 SPRÁVCOVÁ, Božena. Nadbytečné výlety Jáchyma Topola. Tvar: Literární obtýdeník. Praha: Klub 

přátel Tvaru, 1995, roč. 6, č. 13, s. 21-22. 
324 VOHRYZEK, Josef. Výlet k nádražní hale. Literární noviny, 1995, roč. 6, č. 43, s. 5. 
325 MAŇAS, Dalibor. Jáchym Topol je chuligán. Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání 

časopisu Host, 1995, roč. 11, č. 5, s. 142. 
326 Tamtéž, s. 141. 
327 Tamtéž. 
328 Tamtéž, s. 142. 
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pod jménem Alex Zucker, takže se jedná o překlad autorem komentovaný. Grafickou 

úpravu zařídil výtvarník Michal Cihlář sérií linorytů pořízených v realistickém duchu 

fotografie – fotografie ostatně sloužily jako osnova.“329  

V knize hraje dle Dalibora Maňase významnou roli samotná osobnost Jáchyma 

Topola, kterou autor do textu promítá. „Autobiografické rysy textu není třeba objevovat – 

Topol zná dobře život na ulicích velkého města, zná sám sebe a z toho důvodu si dokáže 

vymyslet nový, literární příběh o sobě samotném. Jáchym Topol je literární hvězda, i když 

v jádru nepřestal být chuligán, což mu v současné literární produkci zajišťuje výjimečné 

postavení (…).“330  

Recenze Dalibora Maňase místy působí spíše emotivním než odborným dojmem, 

což je podpořeno zejména volbou recenzentových jazykových prostředků. Emotivnost je 

zahrnuta již v samotném titulku recenze, v němž Maňas použil expresivní až slangový 

výraz „chuligán,“ stejně jako ve výše citované pasáži recenze. Nepříliš odborně působí 

také označení náročných čtenářů jako „literárních fajnšmekrů,“331 ačkoliv bylo míněno 

v ironickém duchu. Kontrastně pak působí mnohdy až umělecká přirovnání, které Dalibor 

Maňas v recenzi používá. Balancování titulu na hraně žánrů označuje například jako 

„zkřížené hledí cest mezi poezií a prózou“.332  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
329 MAŇAS, Dalibor. Jáchym Topol je chuligán. Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání 

časopisu Host, 1995, roč. 11, č. 5, s. 141. 
330 Tamtéž, s. 142. 
331 Tamtéž, s. 141. 
332 Tamtéž, s. 142. 
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6.3.4 Vybrané recenze Tomáše Reichela 

 

Druhým přispěvovatelem rubriky Margiana, jehož recenze budou analyzovány, je 

Tomáš Reichel.333 Ve sledovaném období publikoval v rubrice Margiana celkem jedenáct 

příspěvků.334 Do rubriky autor přispěl poprvé v čísle 1/1993 časopisu Host recenzí knihy 

Doupě latinářů Ivana Wernische.335 V dalších recenzích se Tomáš Reichel věnoval 

především básnické tvorbě, zhodnotil například sbírku Uvařené slzy Milana Cilera336 nebo 

Manévry Jaroslava Pížla.337 Mezi jeho příspěvky v rubrice však můžeme najít i několik 

recenzí prozaických knih, glos i vyjádření k dalším literárním časopisům. V rámci analýzy 

reprezentují recenze Tomáše Reichela v rubrice Margiana střed sledovaného období. 

 

Recenze knihy Příběh se závorkami (Alternativy) Sergeje Machonina 

 Jako první analyzovaný literárně-kritický text Tomáše Reichela jsem zvolila 

recenzi autobiografické knihy Sergeje Machonina338 Příběh se závorkami (Alternativy).339 

Dílo vydalo brněnské nakladatelství Atlantis v roce 1995. Ve stejném roce se mu již 

Tomáš Reichel věnoval v časopise Host. Recenze Tomáše Reichela vyšla jako šestý 

příspěvek rubriky Margiana pod názvem Alternativy v čísle 5/1995.340 

                                                           
333 Tomáš Reichel se narodil v roce 1971 v Boskovicích, podobně jako Miroslav Balaštík začal už během 

studií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity přispívat do časopisu Host. V roce 1996 spoluzaložil 

stejnojmenné nakladatelství, v němž dodnes působí jako ředitel. Kromě časopisu Host publikoval své práce i 

v několika dalších literárních časopisech. Kromě časopisecké tvorby vydal autor i dvě básnické sbírky. 

Debutoval sbírkou Před branou popela v roce 1995, jeho druhou knihou je sbírka Ztracený ráj, která vyšla 

v roce 1999. 

Viz Tomáš Reichel. Slovník české literatury po roce 1945 [online]. [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1350 
334 Viz výsledky kvantitativní analýzy – kapitola 6.2.4 (strana 68 diplomové práce.) 
335 REICHEL, Tomáš. Doupě latinářů. Host: z ledna na únor ´93. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu 

Host a Nakladatelství Host, 1993, roč. 9, č. 1, s. 164. 
336 REICHEL, Tomáš. Uvařené slzy. Host (podzimní Host ´93). Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host a 

Nakladatelství Host, 1993, roč. 9, č. 5, s. 207-211. 
337 REICHEL, Tomáš. Manévry páně Pížlovy. Host: z května na září ´93 (Host přes prázdniny). Brno: Spolek 

přátel vydávání časopisu Host a Nakladatelství Host, 1993, roč. 9, č. 3-4, s. 216. 
338 Sergej Machonin byl divadelní a literární kritik. Po druhé světové válce pracoval jako redaktor několika 

nakladatelství (například nakladatelství Mladá fronta v letech 1945 až 1947) a věnoval se hojně publikační 

činnosti v řadě literárně a divadelně zaměřených periodik (nejdéle působil v Literárních novinách – jejich 

redaktorem byl mezi lety 1954 až 1969). Od padesátých let se zabýval především divadelní kritikou, přispíval 

například do Divadelních novin, Divadelní revue či samizdatového listu O divadle. Důležitou součástí 

Machoninovy tvorby jsou i jeho překlady (zejména dramatických) děl zahraničních autorů. 

Viz Sergej Machonin. Slovník české literatury po roce 1945 [online]. [cit. 2019-11-22]. Dostupné z: 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=938 
339 MACHONIN, Sergej. Příběh se závorkami: (Alternativy). Vyd. 1. Brno: Atlantis, 1995. 305 s. 
340 REICHEL, Tomáš. Alternativy. Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 
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 Recenze začíná zamyšlením Tomáše Reichela nad fenoménem sepisování pamětí. 

Recenzent konstatuje, že sepsání autobiografie je často způsob, kterým se autoři snaží 

vyrovnat se svou minulostí a vinou. Už v úvodu recenze tedy Reichel naráží na hlavní 

motiv Příběhu se závorkami Sergeje Machonina. Reichel dále popisuje, že paměti politicky 

či společensky a kulturně aktivních osobností můžeme považovat za „kus dějin.“341 Jako 

nejvýznamnější dílo žánru označuje Tomáš Reichel slavné Paměti Václava Černého. Právě 

toto dílo obdivoval i sám Sergej Machonin, což Reichel v recenzi dokládá Machoninovou 

oslavnou citací o knize. Poněkud neprofesionálně však působí fakt, že Tomáš Reichel již 

v recenzi neuvádí, z jakého konkrétního zdroje Machoninovo hodnocení Pamětí Václava 

Černého pochází.342 

 Dílo Václava Černého není v recenzi o knize Sergeje Machonina zmíněno pouze 

pro svůj nepopiratelný význam, Tomáš Reichel již přibližně v první třetině recenze 

nastiňuje, že se pokusí autobiografie obou autorů porovnat. Nejprve se však samostatně 

zaměřuje na Příběh se závorkami (Alternativy) Sergeje Machonina. 

 Struktura recenze je velice přehledná a vhodně členěná. Tomáš Reichel postupně 

představuje všechny tři části Machoninovy autobiografie, u každé z nich nabízí i 

samostatné hodnocení. Jako nejzdařilejší hodnotí recenzent hned první část knihy, kterou 

Machonin věcně pojmenoval Prostějov – po městě svého dětství a dospívání. Reichel 

obdivuje například Machoninovu schopnost předkládat čtenáři informace „střízlivým a 

úsporným stylem.“343 Reichel tvrdí, že první část knihy neodkrývá pouze Machoninovo 

mládí, ale i samotnou povahu první republiky.344 Recenzent však oceňuje především 

celkové vyznění části: „Je to jeden z textů, které dávají čtenáři žít velké „dobrodružství 

ducha,“ nutí jej co chvíli, po stránce, po půlstraně přivřít knihu a s očima nepřítomně 

upřenýma před sebe znovu promýšlet právě přečtené, konfrontovat sebe s autorem, 

uvažovat nad „divadlem světa,“ nad osudem člověka.“345 

 Druhá část knihy, kterou Machonin nazval Velké a malé dějiny, je však podle 

Tomáše Reichela už o něco méně zdařená. Podle recenzenta jí chybí „vnitřní konzistence a 

                                                                                                                                                                                

1995, roč. 11, č. 5, s. 143-144. 
341 REICHEL, Tomáš. Alternativy. Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 

1995, roč. 11, č. 5, s. 143. 
342 Tamtéž. 
343 Tamtéž 
344 Tamtéž. 
345 Tamtéž. 
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jasná struktura prvního dílu.“346 To je pravděpodobně způsobeno tím, že tato část knihy 

zahrnuje široké časové období autorova života – popisuje jej od doby, kdy byl vězněn 

v koncentračním táboře, až po normalizaci. Pro oporu svých hodnotících soudů uvádí 

Reichel v této části recenze několik ukázek z díla. Machoninovi následně vyčítá především 

to, že zůstal čtenářům v této části „cosi dlužen“,347 že není dostatečně autentický a 

neodkrývá upřímně bolestné otázky svého nitra.  

 Až u třetí části knihy, která nese název (Záznamy) se Tomáš Reichel vyjadřuje 

kriticky. Nehodnotí ani tak samotný obsah textu této části jako spíš její deníkovou formu. 

Ta totiž podle Reichela postrádá estetickou hodnotu: „Nevím, co nutí autory k tomu, aby 

tiskli texty tohoto charakteru, vesměs odpad, jinde nepoužité nápady, náčrty mrtvě 

narozených úvah či recenzí, ale je zřejmé, že pro to není žádné literární ospravedlnění. I 

přes veškerý um, snahu a nasazení (kupř. u Ivana Diviše) to zůstane literárním brakem, 

autentickým, ale z uměleckého hlediska bezcenným.“348 

 Přibližně v poslední třetině recenze se Tomáš Reichel zaměřuje na avizované 

srovnání Příběhu se závorkami Sergeje Machonina s Paměťmi Václava Černého. 

Recenzent se nesnaží postihnout odlišnosti mezi strukturou obou knih nebo vyprávěcími 

styly autorů, zabývá se spíše rozdíly ve smyslu a významu obou děl. Reichel soudí, že 

autobiografie Sergeje Machonina kvalit díla Václava Černého nedosahuje, „a to především 

proto, že (Machonin – pozn.) ustoupil od komplexnosti prvního dílu k fragmentárnosti 

následujících pasáží.“349 Reichel dále konstatuje, že na knihu velikosti Pamětí „budeme 

asi marně čekat.“350 Dle recenzenta je totiž obzvlášť obtížné najít osobnost, která by se 

„namočila“ v nadšení padesátých let, ale zároveň neztratila svou velikost.“351  

Recenzi Tomáš Reichel uzavírá tím, že se (podobně jako v jejím úvodu) vyjadřuje 

k literárnímu žánru autobiografií a snaží se vystihnout jejich společenský význam. Paměti 

podle Reichela tvoří součást národní historie. Nepromlouvají navíc pouze k současníkům 

jejich autorů – dle recenzenta budou sloužit také jako svědectví doby budoucím 

                                                           
346 REICHEL, Tomáš. Alternativy. Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 

1995, roč. 11, č. 5, s. 143. 
347 Tamtéž, s. 144. 
348 Tamtéž. 
349 Tamtéž. 
350 Tamtéž. 
351 Tamtéž. 
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generacím.352 

 Recenzent je schopen svá tvrzení podložit věcnými argumenty, jeho hodnocení je 

úderné, ne však emotivně útočné. Hodnotící soudy opírá Tomáš Reichel také o několik 

vhodně zvolených úryvků knihy. Ty jsou poměrně dlouhé a dobře reflektují dané pasáže a 

způsob narace Sergeje Machonina. Tomáš Reichel v recenzi používá spisovný jazyk, 

hovorová ani citově zabarvená slova se v jeho textu neobjevují. V recenzi používá Reichel 

i jasně subjektivní vyjádření – například, když se vyjadřuje ke třetí části Machoninovy 

knihy. Jde například o výše citované tvrzení: „Nevím, co nutí autory k tomu, aby tiskli texty 

tohoto charakteru (…).“353 Přestože recenzent nepoužívá příliš odborných termínů, jeho 

recenze působí fundovaným dojmem, a to především z toho důvodu, že se autor dokáže 

vyjadřovat pregnantně a věcně.  

 

Recenze knihy Ve jménu jahodiní Evy Leinweberové-Lopourové 

 Druhým analyzovaným literárně-kritickým textem Tomáše Reichela je recenze 

básnické sbírky Ve jménu jahodiní Evy Leinweberové-Lopourové.354 Sbírku vydalo 

třebíčské nakladatelství Arca JiMfa v roce 1995. Tomáš Reichel dílo zhodnotil 

v posledním čísle časopisu Host téhož roku. Jeho recenze vyšla jako osmý příspěvek 

rubriky Margiana.355 Autor recenzi nazval jednoduše – stejně jako hodnocenou básnickou 

sbírku. Recenze sbírky Ve jménu jahodiní byla do analýzy zařazeno z toho důvodu, že 

dobře reflektuje rozmanitost knih, které byly v rubrice Margiana předmětem kritiky. Nešlo 

totiž vždy pouze o významné tituly zkušených literátů, ale mnohdy i komorní díla, která 

vyšla v malém nákladu. Recenzovaná sbírka Ve jménu jahodiní je pro toto tvrzení 

vhodným příkladem – vyšla v nákladu pěti set výtisků. 

 Tomáš Reichel v úvodu recenze uvádí, že od poezie Evy Leinweberové-Lopourové 

očekával, že bude „žensky intimní“,356 něžná, plná přírodních motivů a zároveň vyzrálá. 

Následně recenzent stručně představuje autorku sbírky – zmiňuje například, že se (stejně 

jako on) narodila v Boskovicích na Moravě. To je pravděpodobně jeden z důvodů, proč si 

                                                           
352 REICHEL, Tomáš. Alternativy. Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 

1995, roč. 11, č. 5, s. 144. 
353 Tamtéž. 
354 LEINWEBEROVÁ-LOPOUROVÁ, Eva. Ve jménu jahodiní. Vyd. 1. Třebíč: Arca JiMfa, 1995. 39 s.  
355 REICHEL, Tomáš. Ve jménu jahodiní. Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 

1995, roč. 11, č. 6, s. 191-192. 
356 Tamtéž, s 191. 
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Tomáš Reichel sbírku k recenzi vybral. V dalších odstavcích textu se však dozvídáme, že 

recenzentovo očekávání naplněno nebylo.  

Podle Tomáše Reichela přístup čtenářů ke knize zásadním způsobem ovlivňuje 

poznámka, která je uvedena na přebalu sbírky.357 V poznámce je uvedeno, že autorčinu 

tvorbu výrazně ovlivnila její konverze před rokem 1992. Recenzent kritizuje fakt, že je 

autorčina konverze stavěna do souvislosti s předkládanou sbírkou: „Tím, že se Lopourová 

přiznává ke své konverzi, a dokonce hovoří o navazování na církevní liturgii (sic!), pokouší 

se vlastně předzjednat jistý kód, jistý způsob čtení svých textů (…), a tím se dopouští 

prvního a zásadního prohřešku; poezie, která říká: čti mne jako výraz náboženského citu, 

vlastně říká: odhlédni od mých uměleckých kvalit, a vzbuzuje a priori nedůvěru.“358 Dle 

recenzenta se tak sbírka již předem „sama degraduje na druholigovou záležitost.“359 

Toto tvrzení Tomáš Reichel dále rozvíjí, když hodnotí samotný obsah sbírky. Zde 

naráží především na autorčinu nevyzrálost a nedostatečnou literární zkušenost: „Pro své 

kreace si autorka zvolila dost složitý žánr litanií a modliteb, tedy útvarů většinou 

založených na přímém oslovení nějaké vyšší bytosti (zde Duch Svatý, Panna Maria, 

Kristus, Pán), což je obtížný úkol, na který jí zjevně nestačily síly.“360 Recenzent dále 

poukazuje na řadu nepřesností, které jsou ve sbírce obsaženy. Zmiňuje některá nelogická 

sousloví či nejasně formulované myšlenky, uvádí také několik příkladů ze sbírky. Dále 

Tomáš Reichel soudí, že řada veršů sbírky postrádá hlubší smysl. Jeho absenci se podle 

Reichela autorka snažila ve sbírce zamaskovat použitím anakolutů, postpozic a „dalších 

nezvládnutých artistností.“361 Podobně se recenzent staví i ke křesťanským motivům ve 

sbírce – podle něj často slouží jako jakási výplň: „Neustálé zaklínání se a zapřísahání 

křesťanskými rekvizitami (chtělo by se říci haraburdím v tomto podání), vypadá jako 

zaříkávání prázdnoty, kterou má nejspíš autorka v sobě.“362 

 Přibližně v poslední čtvrtině recenze nasazuje Tomáš Reichel smířlivější tón a své 

předešlé ostré hodnotící soudy zjemňuje tvrzením, že se nesnaží o celkovou kritiku 

křesťansky orientované poezie. Dle recenzenta je třeba ocenit jakoukoliv poezii, která je 

založena na pevných základech a stojí „proti výtvorům rozbředlosti postmoderního 

                                                           
357 REICHEL, Tomáš. Ve jménu jahodiní. Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 

1995, roč. 11, č. 6, s. 191. 
358 Tamtéž. 
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blázince, ve kterém žijeme.“363 Hned vzápětí se však recenzent vrací ke kritice sbírky a své 

předchozí vyjádření do určité míry vyvrací. Při závěrečném hodnocení sbírky nešetří ironií, 

jeho soudy obsahují i jistý posměšný podtón vůči křesťansky orientované tvorbě: „Ale 

poezie není examen z věrouky a jediným měřítkem jsou hodnoty umělecké, a ty se žádnými 

přímluvami u Andělíčka Strážníčka vykoledovat nedají.“364 

 V úplném závěru recenze zdůrazňuje Tomáš Reichel obecný význam poezie a její 

schopnost vystihnout niterné lidské pocity a myšlenkové procesy, přestože autorce sbírky 

Ve jménu jahodiní se této aspirace nepodařilo dosáhnout. Oproti ostatním analyzovaným 

literárně-kritickým textům je tato recenze Tomáše Reichela až nezvykle ostrá. Obsahuje 

z velké části převážně kritické hodnocení, od kterého recenzent ustupuje pouze v případě, 

kdy se obecně zabývá křesťansky orientovanou poezií.  

Celkové velice kritické vyznění recenze je zesilováno především použitými 

expresivními výrazy. Příkladem jsou výše citované úryvky, v nichž Tomáš Reichel 

křesťanské rekvizity přirovnává k „haraburdí“ a tehdejší současnou básnickou tvorbu 

označuje za „výtvory rozbředlosti postmoderního blázince“.365 Posměšný podtext pak 

můžeme hledat za souslovím „Andělíček Strážníček“.366 Reichel je v recenzi velice 

explicitní, své názory však opírá o konkrétní příklady, díky čemuž jeho recenze nepůsobí 

pouze emotivním a útočným dojmem. 
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6.3.5 Vybrané recenze Aleny Přibáňové 

 

Jako posledního recenzenta (resp. recenzentku) jsem pro účely diplomové práce 

zvolila Alenu Přibáňovou.367 Autorka začala do rubriky Margiana časopisu Host přispívat 

až v posledním sledovaném ročníku – v roce 1997. Z hlediska četnosti příspěvků v rubrice 

tak sice nepatří mezi nejplodnější autory, vhodně však reprezentuje rubriku Margiana 

v závěru sledovaného období. Ve svých recenzích v rubrice Margiana se Alena Přibáňová 

zabývala pouze prozaickými díly, recenze básnických sbírek ani odborných knih mezi 

jejími literárně-kritickými texty v časopise Host ve sledovaném období nenajdeme. 

 

Recenze knihy Spratek a krásná Danuše Petra Motýla 

Jako první analyzovaný literárně-kritický text Aleny Přibáňové jsem zvolila recenzi 

detektivního románu Spratek a krásná Danuše Petra Motýla.368 Kniha vyšla v roce 1996 

v edici Česká próza nakladatelství Český spisovatel. Román je zajímavý tím, že je 

autorovou prozaickou prvotinou. Petr Motýl je převážně básníkem a před publikováním 

románu vydal několik básnických sbírek, například sbírku spjatou s Ostravou s názvem 

Šílený Fridrich, kterou v čísle 5/1993 časopisu Host zhodnotil v rubrice Margiana Dalibor 

Maňas.369 Alena Přibáňová Motýlův detektivní román Spratek a krásná Danuše zhodnotila 

v čísle 3/1997 časopisu Host.370 

Alena Přibáňová recenzi uvozuje poněkud neobvykle tím, že představuje text, který 

nakladatel otiskl na záložce románu. Dle Přibáňové je anotace knihy „reklamně 

                                                           
367 Alena Přibáňová vystudovala češtinu a angličtinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 

Mezi lety 1996 až 2002 působila v Ústavu české literatury a knihovnictví Masarykovy univerzity, od roku 

2002 pracuje pro Ústav pro českou literaturu AV ČR. V oblasti literatury se zaměřuje především na prózu po 

roce 1945. Kromě literárně-kritické činnosti publikovala řadu článků a studií v literárních i jiných 

periodikách. Podílela se na několika překladech a přispěla i do mnoha literárně-teoretických publikací. 

Příkladem jsou tituly Dějiny české literatury 1945–1989 (Academia, 2008), Průvodce po světové literární 

teorii 20. století (Host, 2012) či V souřadnicích mnohosti (Academia, 2014). Několik titulů, na nichž se 

autorka podílela, posloužilo také jako přínosný zdroj informací pro teoretickou část této diplomové práce. Jde 

například o titul Český literární samizdat 1948-1989 (Academia, 2018). 

Viz PhDr. Alena Přibáňová, PhD. Ústav pro českou literaturu AV ČR [online]. [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: 

https://www.ucl.cas.cz/cs/pracovnici/vyzkumni-pracovnici/71-pribanova-alena?personid=99 
368 MOTÝL, Petr. Spratek a krásná Danuše. Vyd. 1. Praha: Český spisovatel (edice Česká próza), 1996. 223 

s.  
369 MAŇAS, Dalibor. Poezie železa a betonu. Host (podzimní Host ´93). Brno: Spolek přátel vydávání 

časopisu Host a Nakladatelství Host, 1993, roč. 9, č. 5, s. 211-213. 
370 PŘIBÁŇOVÁ, Alena. Spratek a krásná Danuše. Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání 

časopisu Host, 1997, roč. 13, č. 3, s. 103-104. 
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výřečná“,371 avšak zároveň budí podezření. V anotaci je totiž román charakterizován jako 

napínavá detektivka a zároveň parodie na detektivní žánr „ve stylu vianovském, 

brautiganovském a vonnegutovském“.372 Recenzentka dále uvádí, že příznačněji knihu 

charakterizoval sám autor, když ji uvedl citátem slavného autora detektivních románů 

Raymonda Chandlera. 

Na své tvrzení Přibáňová plynule navazuje tím, že v románu Spratek a krásná 

Danuše hledá chandlerovské motivy. Nachází je především u hlavní postavy románu. 

Podobně jako detektiv Phil Marlowe Raymonda Chandlera je totiž i Spratek Petra Motýla 

v zásadě kladný hrdina s řadou negativních vlastností. Přibáňová Spratka popisuje jako 

„samorostlého osamělého čmuchala s dobrou, ač nepěstovanou kondicí, nedůvěřivým 

vztahem k ženám, značnou odolností vůči alkoholu, nějakým tím nevyřízeným starým účtem 

(…), se znalostí podsvětí a velmi netradičními metodami, díky nimž řeší případy vždy 

úspěšněji než těžkopádná policie“.373 Na poslední citovaný aspekt se Přibáňová v recenzi 

zaměřuje nejvíce, podoba obou detektivních hrdinů je v otázce způsobu vyšetřování 

případů dle recenzentky signifikantní. „I způsob řešení záhady ctitele chandlerovek potěší 

– využívá totiž jeden z jejich typických rysů, na nějž upozorňuje i Chandlerův ctitel Josef 

Škvorecký: že totiž Marlowe své případy nakonec vyřeší jen díky tomu, že v okouzlení 

spisovatelovým stylem čtenář zapomene logicky uvažovat.“374 

Přibáňová si všímá také podobnosti s dalším knižním detektivem – se Spenserem 

Roberta Browna Parkera. S ním má dle recenzentky hlavní postava Motýlovy knihy 

společnou zejména lásku k jídlu.375 Kromě společných rysů s ostatními detektivními hrdiny 

se však Přibáňová v recenzi poměrně detailně věnuje také ději knihy, popisuje hlavní 

zápletku, děj zasazuje časově i místně do pražské Libně osmdesátých let a zmiňuje i 

vedlejší postavy. Zaměřuje se na jednotlivé dějové linie, které se dle ní neprotínají, spíše se 

k sobě příležitostně přibližují díky jednotlivým postavám.376  

Recenzentka si všímá také vyprávěcího stylu autora. Chválí například autorovu 

schopnost vytvořit napětí s pomocí jazykových prostředků, zejména úderných krátkých 

vět. Popisuje také, že autor dokáže v textu střídat vysoké tempo a rychlý spád děje s 

                                                           
371 PŘIBÁŇOVÁ, Alena. Spratek a krásná Danuše. Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání 

časopisu Host, 1997, roč. 13, č. 3, s. 103 
372 Tamtéž. 
373 Tamtéž. 
374 Tamtéž. 
375 Tamtéž. 
376 Tamtéž. 
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„popisy ulpívajícími na detailech“.377 Narace Petra Motýla má dle Přibáňové překvapivě 

složitou strukturu: „V krátkých úsecích se střídá vševědoucí vypravěč s několika přímými 

vypravěči, er-forma s ich-formou, vnější perspektiva s vnitřní (…). Součástí hry 

s vyprávěním je intertextualita (nepřímé narážky na texty písní Michala Prokopa nebo 

Paniky) a jazyková vynalézavost (Pošlete pro mne služební Volho…).“378 

Poněkud kontrastně k tomuto pozitivně laděnému hodnocení Motýlova vyprávění 

působí recenzentčina největší výtka vůči knize. Přibáňová soudí, že i přes značnou 

propracovanost vyprávění je děj čtenářům předkládán stále stejným způsobem. Čtenáři se 

dle recenzentky navíc nedočkají pointy.379 V samotném závěru recenze se Alena Přibáňová 

vrací k anotaci románu, kterou zmiňovala na začátku textu. S její pomocí recenzentka 

shrnuje své celkové pocity z knihy: „Přestože text na záložce nelhal a vianovský styl je 

v Motýlově prozaické prvotině rozeznatelný, na Pěnu dní si ještě nějaký čas počkáme. Ale 

rádi.“380 

Díky kruhově uzavřené kompozici recenze působí celý text kompaktně a celistvě. 

Recenzentka nicméně používá některé odborné literárněvědné termíny,381 počítá tedy 

s určitou fundovaností čtenářů recenze. Je třeba ocenit lehkost, s níž autorka dokázala 

knihu zařadit do kontextu žánru detektivních románů. Současně je však třeba poukázat na 

skutečnost, že autorka předpokládá také základní orientaci čtenářů v oblasti tohoto žánru. 

Dva nejvýznamnější autory detektivních knih sice explicitně jmenuje, na několika místech 

recenze však najdeme pouze narážky na jejich díla. Stejně tak Přibáňová u čtenářů recenze 

počítá i se znalostí tvorby známých českých literátů. V recenzi například používá sousloví 

„kratochvilské motivy“,382 pojem už však blíže nevysvětluje, počítá tedy s tím, že jsou 

čtenáři recenze s tvorbou brněnského postmoderního autora obeznámeni. Přestože je 

recenze Aleny Přibáňové v některých částech poměrně odborná, díky jasné struktuře textu 

je hodnocení Motýlova detektivního románu podáno srozumitelně a čtivě. 

 

 
                                                           
377 PŘIBÁŇOVÁ, Alena. Spratek a krásná Danuše. Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání 

časopisu Host, 1997, roč. 13, č. 3, s. 104. 
378 Tamtéž. 
379 Tamtéž. 
380 Tamtéž. 
381 Bez vysvětlení uvádí v recenzi Alena Přibáňová například pojem intertextualita. 
382 PŘIBÁŇOVÁ, Alena. Spratek a krásná Danuše. Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání 

časopisu Host, 1997, roč. 13, č. 3, s. 104. 
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Recenze knihy Ego Ivana Matouška 

 Téměř pětisetstránkový román Ego Ivana Matouška poprvé vyšel v roce 1997 

v pražském nakladatelství Torst.383 Alena Přibáňová jej zhodnotila v rubrice 

Margiana posledního čísla časopisu Host roku 1997.384 Svůj text pojmenovala jako 

Faustovský román o ženách. 

 Podobně jako Dalibor Maňas v recenzi knihy Výlet k nádražní hale Jáchyma 

Topola postupuje i Alena Přibáňová v recenzi Ega tak, že nejprve stručně představuje 

nakladatelství, v němž kniha vyšla. Podle Přibáňová vychází v Torstu často rozsáhlé tituly, 

které „nepatří k „oddechové“ literatuře“385 a které „na své publikování dlouho čekaly“.386 

Výjimkou pak dle recenzentky není ani Ego Ivana Matouška, román, na kterém autor 

pracoval už v osmdesátých letech. Oba výše citované aspekty, tedy náročnost knihy a 

prodlevu od jejího dokončení k publikování, recenzentka ve svém textu dále rozvíjí. 

Popisuje například fakt, že zatímco Matouškova kniha Nové lázně se dočkala publikování 

již v roce 1992 v nakladatelství Mladá fronta, Ego vyšlo až v roce 1997.387 Nové lázně 

nezmiňuje recenzentka pouhou náhodou, v recenzi jí totiž slouží jako titul, s nímž Ego 

v mnoha aspektech srovnává. 

 Oba romány si jsou dle Přibáňové podobné hlavně díky zvolené hlavní postavě. „V 

obou románech je hrdinou muž, který píše román o světě, který jej obklopuje, v obou 

románech hledá pro své dílo titul.“388 Podobnost vidí Alena Přibáňová také v niterných 

pocitech obou knižních protagonistů a v jejich mezilidských vztazích. Obě knihy jsou 

navíc podle recenzentky čtenářsky náročné. „Ani do Nových lázní, ani do Ega neproniká 

čtenář lehce a nezabydluje se v něm snadno, po celou dobu se nezbaví nejistoty a musí se 

textem pohybovat ostražitě, protože kdykoli jeho pozornost ukolébaná klidným vinutím 

textu jen na chvíli poleví, zjistí, že neví, kde se ocitl.“389 

 Obtížnost Ega pak podle Přibáňové tkví zejména v nepřehledném, a mnohdy i 

duplicitním, pojmenováním postav. Styčným bodem, který slouží pro orientaci čtenářů, je 

hlavní postava – Jindřich Černík. Dialogy, které protagonista vede s ostatními postavami 

                                                           
383 MATOUŠEK, Ivan. Ego. Vyd. 1. Praha: Torst, 1997. 457 s.  
384 PŘIBÁŇOVÁ, Alena. Faustovský román o ženách. Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání 

časopisu Host, 1997, roč. 13, č. 8, s. 118-120. 
385 Tamtéž, s. 118. 
386 Tamtéž. 
387 Tamtéž. 
388 Tamtéž. 
389 Tamtéž. 



 

 

102 

ve své mysli, však i přes nepřehlednost postav podle recenzentky „patří k nejpůsobivějším 

místům románu.“390 Alena Přibáňová v recenzi neopomíjí ani kompozici knihy, věnuje se 

také ději a tomu, jak je v knize vymezen čas a prostor. Recenzentka konstatuje, že časové a 

prostorové vymezení děje je „pedantsky přesné“,391 což kontrastuje s náročnou, spletitou 

konstrukcí Matouškovy narace. „Ego je románem o vzniku románu Ego, který píše a na 

několika místech i interpretuje hlavní postava, doktor Jindřich Černík. Složitému zavinutí 

dvojího vznikání románu odpovídá komplikovaná a pečlivě promyšlená vyprávěcí 

struktura, v níž se velmi často mění perspektiva vyprávění.“392 

 Přibáňová se v recenzi následně zaměřuje na výše zmíněnou perspektivu vyprávění. 

Všímá si například častého střídání ich-formy s er-formou, dále podotýká, že kromě hlasu 

hlavní postavy existuje v Egu také hlas jakéhosi vnějšího pozorovatele, který často 

promlouvá přímo ke čtenářům, a hlas „redaktora“, který se vyprávění ujímá především ve 

chvíli, kdy se hovoří o vzniku románu.  

Kromě změny vypravěče poukazuje Přibáňová také na fakt, že se v knize 

mnohokrát mění i adresát, jemuž je daná část románu určena. „Výsledkem vypravěčského 

(a adresátského) mnohohlasí je brilantní hra s autenticitou a s textovou realitou – iluze tu 

není vystavěna a následně zpochybněna, ale každá skutečnost existuje současně v několika 

podobách, a všechny jsou v každém okamžiku stejně pravdivé,“393 míní recenzentka. 

 Až přibližně v poslední třetině recenze se dozvídáme, proč autorka svůj text 

nazvala Faustovský román o ženách. Jako „faustovský“ svůj román totiž v knize označuje i 

hlavní postava Ega – Jindřich Černík. Významnou roli navíc v knize hrají právě Černíkovy 

vztahy k ženám, které představují většinu vedlejších postav románu. Faustovský motiv 

navíc recenzentka sleduje i v celkovém vyznění románu, respektive ve „všeobecném 

lidském osudu“,394 který román dle recenzentky popisuje. 

 Výrazné hodnocení nechala Alena Přibáňová až na samotný závěr recenze. Přesto 

však nejde o hodnocení, které by román kategoricky označilo za povedený či nezdařený, 

naopak je v závěru recenze autorka poněkud rozpolcená. Zajímavostí je, že i do 

závěrečného hodnocení díla zahrnuje Přibáňová opět srovnání s Matouškovým románem 

                                                           
390 PŘIBÁŇOVÁ, Alena. Faustovský román o ženách. Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání 

časopisu Host, 1997, roč. 13, č. 8, s. 119. 
391 Tamtéž. 
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Nové lázně. Recenzentka soudí, že precizní propracovanost struktury Ega, využití všech 

motivů a „formální bravura“395 románu z určitého hlediska spíše uškodily – dle Přibáňové 

totiž ubírají prostor čtenářům knihy. Recenzi uzavírá Alena Přibáňová řečnickou otázkou, 

v níž se ptá, „zda strohá náznakovost Nových lázní nepůsobí magičtěji než pečlivě 

upravené bludiště Ega“.396 

 Recenze Aleny Přibáňové působí fundovaným a kultivovaným dojmem, 

recenzentka složité dílo dokázala představit přehledným způsobem, aniž by jej jakýmkoliv 

způsobem zjednodušovala. Použité jazykové prostředky recenze jsou srozumitelné, 

neobvyklé ani expresivní výrazy text neobsahuje. Ačkoliv se recenzentka nevěnuje 

detailnímu popisu celého děje, ale soustředí se pouze na jeho vybrané aspekty, i čtenář, 

který není s knihou obeznámen, se díky recenzentčině srozumitelnému vyjadřování dokáže 

v díle dobře orientovat. Hodnotící soudy Aleny Přibáňové nejsou emotivní, ale podložené 

konkrétními argumenty a příklady. Na druhou stranu můžeme říci, že recenzi chybí jasně 

profilované hodnotící stanovisko. Autorka se ve svých hodnoceních pregnantně vyjadřuje 

ke konkrétním aspektům díla, celkové hodnocení knihy je však spíše povrchní, a vzhledem 

k řečnické otázce v závěru recenze není zcela vyhraněné.   

 

6.3.6 Shrnutí poznatků analýzy vybraných recenzí 

 

Provedená analýza vybraných recenzí odhalila, že se recenze rubriky Margiana 

časopisu Host ve sledovaném období poměrně výrazně lišily. Lze podotknout, že velký 

vliv na jejich podobu měla osobnost daných recenzentů, jejich zkušenosti, styl psaní a 

podobně. U recenzí všech autorů však můžeme samozřejmě sledovat i jisté podobnosti. 

Příkladem je využití komparativních metod pro srovnání dvou knih v rámci jedné recenze, 

což ve svých textech aplikovali Tomáš Reichel397 a Alena Přibáňová.398  

Alena Přibáňová se ve svých literárně-kritických textech snažila o jakousi 

                                                           
395 PŘIBÁŇOVÁ, Alena. Faustovský román o ženách. Host: literární revue. Brno: Spolek přátel vydávání 

časopisu Host, 1997, roč. 13, č. 8, s. 120. 
396 Tamtéž. 
397 Tomáš Reichel v recenzi knihy Příběh se závorkami (Alternativy) Sergeje Machonina titul porovnává 

s Paměťmi Václava Černého. 
398 Alena Přibáňová v recenzi knihy Ego Ivana Matouška román porovnává s dalším autorovým titulem 

nesoucím název Nové lázně. 
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rovnováhu mezi chválou a výtkami k dílu, u zbývajících dvou recenzentů můžeme 

konstatovat, že v jejich textech mnohdy převažovala pouze jedna rovina hodnocení. 

Příkladem je Maňasova recenze sbírky Ochoz Petra Borkovce, která obsahuje veskrze 

pouze kladné soudy, nebo Reichelova recenze sbírky Ve jménu jahodiní Evy 

Leinweberové-Lopourové, v níž naopak výrazně převažují recenzentovy výhrady k dílu. 

Na tomto místě je však vhodné podotknout, že ani jeden z recenzentů nebyl při svém 

hodnocení v rozporu s celkovým kritickým přijetím děl – zatímco za sbírku Ochoz získal 

Petr Borkovec v roce 1995 Cenu Jiřího Ortena,399 sbírka Ve jménu jahodiní Evy 

Leinweberové-Lopourové zůstala pouhou literární marginálií. 

Zaměříme-li se na styl psaní jednotlivých recenzentů, zjistíme, že v rámci jejich 

dvou analyzovaných literárně-kritických textů můžeme sledovat jisté podobnosti. Pro 

recenze Dalibora Maňase je příznačná emotivnost, expresivita a použití obrazných 

pojmenování, nespisovných jazykových prostředků a poetismů. Vzhledem k těmto 

aspektům lze Maňasovy literárně-kritické texty označit v rámci všech tří recenzentů za 

nejvíce subjektivní. To je dáno také tím, že autor v recenzích hodnotil i básnickou  

sbírku – vzhledem k literárnímu druhu poezie tíhne Maňas více k subjektivitě a dává se 

unášet samotnými verši. 

Recenze Tomáše Reichela můžeme charakterizovat jako velice dobře strukturované 

a srozumitelné. Autor ve svých textech hojně využívá ukázky z recenzovaných děl, své 

soudy opírá o věcné argumenty. V textu používá také subjektivní výrazy, s jejichž pomocí 

zvýrazňuje svou roli. V autorově recenzi sbírky Ve jménu jahodiní pak můžeme ze všech 

analyzovaných literárně-kritických textů sledovat nejvýraznější využití ironických prvků. 

Obě autorovy recenze spojuje jejich podobný závěr – v obou textech se Tomáš Reichel 

v závěru zaměřuje na význam daného literárního žánru. 

   Alena Přibáňová prokázala ve svých literárně-kritických textech odborné 

zaměření. Přibáňová v recenzích používá literárněvědné termíny, recenzované tituly 

zařazuje do kontextu tvorby autorů i do kontextu literárních žánrů. Zároveň u čtenářů 

recenze počítá s určitou znalostí literárního prostředí a orientací v aktuální knižní produkci. 

Je však schopna recenzované knihy podrobně představit a za pomoci konkrétních příkladů 

odkrývat jejich význam. 

                                                           
399 Vítězem Ceny Jiřího Ortena 1995 se stal Petr Borkovec za sbírku Ochoz (Mladá fronta). Cena Jiřího 

Ortena: Ročník 1995 [online]. [cit. 2019-11-15]. Dostupné z: 
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105 

Závěr 

 

Diplomová práce představila časopis Host devadesátých let jako jedinečné 

periodikum doby, které značně přispělo k úspěchu a významnému postavení jeho současné 

podoby v české mediální krajině. Snažila jsem se zachytit komplexní obraz periodika 

v devadesátých letech, a to včetně zasazení časopisu do historického, kulturního a 

společenského kontextu. 

Pro účely diplomové práce byla prozkoumána čísla časopisu z období let 1989 až 

1997. Host je časopis s bohatou tradicí v českém mediálním prostředí, jeho vývoj 

v devadesátých letech je však oproti předchozím i následujícím obdobím značně 

specifický. V šedesátých letech patřil jeho předchůdce Host do domu k významným 

literárním časopisům doby. Na počátku devadesátých let dle Miroslava Balaštíka časopis 

Host zcela pevné místo v širokém poli tehdejších literárních a kulturních periodik neměl. 

„Řekl bych, že v devadesátých letech si musel svou pozici znovu postupně vybojovat. Host 

byl tehdy považován za důležitý časopis, ve kterém se objevují kvalitní texty, ale chyběla 

mu aktuálnost.“400 Mediální scéna devadesátých let byla velice dynamická, jednotlivé 

časopisy tak musely pružně reagovat na rychlé změny v nově se utvářející demokracii. 

Do časopisu v devadesátých letech přispívala celá řada významných literátů. 

Z velké části tvořili autorský okruh listu brněnští a moravští spisovatelé. Charakteristické 

pro Host devadesátých let není pouze toto regionální autorské vymezení, ale také vymezení 

žánrové – pro časopis je typické například také široké zastoupení autorů tehdejší mladé 

generace básníků, mezi které patří například Petr Borkovec, Michal Čapek, Petr Pavel či 

Jaromír „Filip“ Typlt. Pro Host devadesátých let je příznačné také postupné opouštění 

odborného charakteru a přerod ve čtenářsky vstřícněji zaměřené periodikum. 

 V úvodu teoretické části diplomové práce jsou analyzovány historické souvislosti 

vydávání listu. Další kapitola se již věnuje pouze devadesátým létům v českém mediálním 

prostředí. Nastiňuje situaci, která nastala po listopadu roku 1989, a zaměřuje se i na 

vybraná literární a kulturní periodika. V novém demokratickém uspořádání vzniklo široké 

množství literárně a kulturně zaměřených periodik, řada z nich však následně v průběhu 

dekády bojovala s finančními problémy. Zvláštní pozornost je v diplomové práci věnována 

třem významným, dodnes vycházejícím periodikům – časopisu Tvar, Revolver Revue a 

                                                           
400 Z rozhovoru s Miroslavem Balaštíkem, 23. 10. 2019 (viz příloha č. 3) 
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Literárním novinám. Všechny tři považuje Miroslav Balaštík za konkurenty časopisu Host 

v devadesátých letech,401 každé z periodik však čtenářům přinášelo mírně odlišný obsah.  

Periodicita časopisu byla značně proměnlivá, v průběhu sledovaných let postupně 

narůstala spolu se čtenářskou odezvou. V prvních čtyřech zkoumaných letech vyšlo vždy 

pouze jedno číslo časopisu, od roku 1993 do roku 1996 byl časopis dvouměsíčníkem,402 

v roce 1997 již vyšlo dohromady osm čísel. Důležitou roli hrála také všechna tři 

intermezza časopisu, která byla dle Miroslava Balaštíka prodávanější než běžná čísla.403 

Vydání intermezz pod záštitou časopisu Host lze navíc vnímat také jako první krok 

redakce k založení stejnojmenného nakladatelství.404  

Jádrem časopisu byla v celém zkoumaném období literatura – objevovaly se v něm 

například ukázky básnické i prozaické tvorby, literárněvědné studie či portréty 

významných literátů. Host se však kromě literatury zabýval i dalšími oblastmi, například 

filozofií či výtvarným uměním. Během zkoumaného období se v časopise etablovalo 

celkem třináct rubrik, v nichž byly publikovány tematicky stejně koncipované příspěvky. 

Mezi rubriky, které byly obsaženy v nejvíce číslech, můžeme zařadit například Téma, Mezi 

slovy, Studium či Margianu, která se stala tématem praktické části diplomové práce. Právě 

rubrika Margiana byla spolu s odborněji zaměřenou rubrikou Kritika platformou pro 

publikování literárně-kritických textů v časopise Host. Teoretická část práce se zaměřila 

také na grafickou podobu časopisu, za kterou ve většině sledovaných čísel zodpovídal 

výtvarník Boris Mysliveček.  

 Těžiště práce leží v její výzkumné části, jejímž předmětem byla rubrika Margiana. 

Důraz byl v diplomové práce kladen zejména na literárně-kritické texty, které byly 

publikovány v této rubrice. Z toho důvodu byla do diplomové práce zařazena také kapitola, 

která byla věnována teoretickému vymezení literární kritiky a pojmu recenze a uvedla 

vymezení těchto pojmů z pera Umberta Eca či Přemysla Blažíčka. 

Rubrika Margiana však neobsahovala pouze literárně-kritické texty, ale také řadu 

žánrově rozličných příspěvků. Proto byla v praktické části diplomové práce provedena 

kvantitativní obsahová analýza. Jejím cílem bylo s pomocí tří navržených výzkumných 

otázek zjistit, jaká byla žánrová a tematická skladba rubriky ve sledovaném období, jak se 

                                                           
401 Z rozhovoru s Miroslavem Balaštíkem, 23. 10. 2019 (viz příloha č. 3) 
402 V letech 1993 a 1996 vyšla čísla 3-4 jako dvojčíslo. V roce 1994 bylo vynecháno číslo 5. 
403 Z rozhovoru s Miroslavem Balaštíkem, 23. 10. 2019 (viz příloha č. 3) 
404 Z rozhovoru s Miroslavem Balaštíkem, 23. 10. 2019 (viz příloha č. 3) 
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tato skladba proměňovala v průběhu času a jací autoři do Margiany přispívali.  

Během sledovaného období vyšlo v rubrice Margiana celkem 187 příspěvků, 

z tohoto počtu bylo ve zkoumaném období v rubrice otištěno 118 knižních recenzí. 

V rámci knižních recenzí v Margianě z hlediska žánrů hodnocených knih jasně převládaly 

recenze básnických sbírek, což odpovídá celkovému příklonu časopisu k poezii 

v devadesátých letech. Kvantitativní obsahová analýza dále odhalila, že se rubrika 

Margiana v průběhu zkoumaného období příliš výrazně neproměňovala. Stále se věnovala 

převážně literárním tématům, ve většině ročníků časopisu byly také ze všech žánrů 

nejhojněji zastoupeny knižní recenze.  

Ve výzkumné části diplomové práce bylo dále analyzováno šest vybraných 

literárně-kritických textů. Jejich autory jsou Dalibor Maňas, Tomáš Reichel a Alena 

Přibáňová, přičemž u každého z recenzentů byly analyzovány dvě recenze. Vzhledem 

k tomu, že byly pro analýzu zvoleny recenze knih různých žánrů, pomohla analýza odhalit 

celkovou rozmanitost literárně-kritických textů rubriky. Ačkoliv se všechny analyzované 

recenze lišily například mírou odbornosti, expresivity, subjektivity nebo využití prvků 

ironie, všichni tři recenzenti ve svých textech prokázali jistou fundovanost a orientaci 

v literárním prostředí.  

Triangulace metod ve výzkumné části práce přispěla k důkladnému prozkoumání 

rubriky Margiana. Jelikož však v této diplomové práci nebyly podrobně analyzovány 

ostatní rubriky periodika, nabízí se jejich výzkum jako výzva pro další potenciální badatele 

se zájmem o časopis Host. 
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Summary 

 

This diploma thesis described the Host magazine in the 1990s as a unique 

periodical, which greatly contributed to the success and significant position of today's 

magazine in the Czech media landscape. It sought to capture a comprehensive picture of 

the periodical in the 1990s and to include its historical, cultural and social context. 

For the purpose of this thesis, the magazine issues from 1989 to 1997 were 

examined. The Host magazine has a rich tradition in the Czech media environment, its 

development in the 1990s is, however, quite specific compared to previous and subsequent 

periods. In the 1960s, Host do domu was one of the most important magazines of the time. 

However, in the early 1990s, the Host magazine did not yet have a firm place in a wide 

field of literary and cultural periodicals. The Czech media landscape in the 1990s was very 

dynamic and the magazines had to respond immediately to its rapid changes. 

A number of important writers contributed to the Host magazine in the 1990s. The 

author's circle of the magazine was mostly formed by Brno and Moravian writers. A wide 

representation of authors of the young poetic generation, such as Petr Borkovec, Michal 

Čapek, Petr Pavel or Jaromír "Filip" Typlt, is also typical for the magazine in the 1990s. 

The Host magazine is also characterized by a gradual abandonment of a scholarly character 

in the 1990s and its transformation into a less difficult, readers-oriented periodical. 

In the introduction of the theoretical part of the thesis, the historical development of 

the magazine is analyzed. The next chapter is devoted to the 1990s in the Czech media 

landscape. It outlines the situation that occurred after November 1989 and focuses on 

selected literary and cultural periodicals. Special attention is paid to three important 

periodicals - the magazine Tvar, Revolver Revue and Literární noviny. All three can be 

considered competitors of the Host magazine in the 1990s, however, each of the 

periodicals brought slightly different content to the readers. 

The periodicity of the journal was highly variable, and gradually increased over the 

years as the journal found stable readers. In the first four examined years, only one issue of 

the magazine was published each year. From 1993 to 1996 the magazine was a bimonthly 

and in 1997 eight issues were published. An important role was also played by all three 

intermezzos of the magazine, which sold more than the ordinary issues. In addition, the 
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publication of the intermezzos withint the Host magazine can also be considered the first 

step towards the establishment of a publishing house Host. 

The core of the Host magazine was literature during the whole examined period. 

The magazine included lot of examples of poetry and prose, literary studies and portraits of 

important writers etc. Besides literature, the Host magazine also dealt with other areas, 

such as philosophy and arts. During the examined period, thirteen sections have been 

established in the magazine. The sections that were included in the most issues are for 

example Téma, Mezi slovy, Studium or Margiana, which was analyzed in the practical part 

of the thesis. The Margiana section and the Kritika section can be considered sections, in 

which literary-critical texts of the Host magazine were published. The theoretical part of 

the thesis also focused on the graphic design of the magazine. 

The main part of the thesis consists of its research part, in which the Margiana 

section was analyzed. Emphasis was placed on the literary-critical texts that were 

published in this section. For this reason, a chapter that deals with the theoretical definition 

of literary criticism and the concept of literary reviews and their importance was also 

included in the diploma thesis. 

The Margiana section did not only contain literary reviews, but also a number of 

different types of texts. Therefore, the quantitative content analysis was included in the 

practical part of the thesis. Its aim was to discover the genre and thematic structure of the 

section, its development during the examined years and also its common contributors. 

A total of 187 texts were published in the Margiana section during the examined 

period. Altogether, 118 book reviews were published in the Margiana section during the 

examined years. In most of the book reviews the poetry books were evaluated, which 

corresponds to the overall inclination of the magazine towards poetry in the 1990s. The 

quantitative content analysis also revealed the fact that the Margiana section did not 

change significantly during the examined period. 

Six selected literary-critical texts were also analyzed in the research part of the 

thesis. The authors of these texts are Dalibor Maňas, Tomáš Reichel and Alena Přibáňová. 

Two reviews from each reviewer were analyzed. The analysis of the reviews helped to 

reveal the overall diversity of the literary-critical texts of the Margiana section. Although 

all the analyzed reviews differed, for example, in terms of expertise, expressivity, 

subjectivity, or the use of irony, all three reviewers have shown great knowledge and 
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orientation in the literary environment. 

Triangulation of methods in the research part of the thesis contributed to a thorough 

analysis of the Margiana section of the Host magazine. However, the other sections of the 

magazine were not analyzed in detail in this thesis, therefore, their research can be 

considered a challenge for other potential researchers, who might be interested in the Host 

magazine. 
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Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (max. 1800 znaků): 

 

Hlavním tématem práce bude literární časopis Host a jeho konstituování v devadesátých letech 

minulého století. Časopis Host byl založen v roce 1985 a už jako samizdatový sborník se stal 

významným literárním periodikem české mediální krajiny. Od svého založení prošel časopis řadou 

změn. V devadesátých letech byl jedním z klíčových časopisů, které nejen pojednávaly o tehdejší 

tuzemské a zahraniční literatuře, ale zároveň i jistým způsobem formovaly tehdejší literární scénu. 

Časopis vychází také v současné  

době – jako měsíčník – a stále zastává důležitou roli v referování o české i zahraniční literatuře. 

Diplomová práce přinese kromě kvalitativní analýzy vybraných ročníků časopisu Host (se zaměřením 

na vybrané rubriky) také rozhovor se současným šéfredaktorem tohoto periodika Miroslavem 

Balaštíkem. 
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Práce bude pojednávat o vývoji a obsahu tohoto výjimečného periodika v letech 1989 až 1997, jelikož 

po roce 1997 se již podoba časopisu do konce devadesátých let nezměnila. Přestože v minulosti již 

vznikly diplomové práce, které se periodiku Host věnovaly, žádná z nich se nezabývala vývojem 

časopisu právě v devadesátých letech minulého století. Autorkou stěžejních akademických prací o 

časopisu Host je Helena Stinglová, která se mu (a jeho časopiseckému předchůdci) věnovala 

v bakalářské i diplomové práci (obě práce jsou uvedené v sekci „Diplomové a disertační práce 

k tématu“). Autorka nejprve v bakalářské práci analyzovala rubriku Osobnost, v diplomové práci se pak 

zabývala historickým předchůdcem časopisu – Hostem do domu za působení Jana Skácela. Ostatní 

práce se časopisu Host týkají pouze marginálně, podrobná analýza časopisu na konci minulého století 

doposud nebyla sepsána vůbec. 

 

 

Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy (max. 

1800 znaků):  

 

Hlavním cílem této práce bude popsat vývoj literárního časopisu Host v devadesátých letech minulého 

století. Jelikož se periodicita i způsob vydávání časopisu v uvedené době poměrně významně 

proměňovaly, byly pro účely práce vybrány ročníky časopisu 1989-1997. V roce 1989 vyšlo ještě 

poslední samizdatové číslo časopisu, v roce 1997 se způsob vydávání i periodicita časopisu Host 

ustálily. Z tohoto důvodu již nebyly do zkoumaného materiálu zařazeny zbylé ročníky časopisu z 

devadesátých let.  

V úvodní kapitole diplomové práce bude představena historie časopisu Host, jeho předchůdci a tradice 

na českém mediálním trhu. Zmíněny budou okolnosti počátku vydávání časopisu i hlubší kulturně-

historický kontext. Diplomová práce se bude věnovat také zařazení časopisu do kontextu ostatních 

literárních a kulturních periodik, která vycházela v devadesátých letech. Část práce se bude zabývat 

charakteristikou časopisu Host v devadesátých letech – jeho periodicitou nebo například složením 

redakce. Představeny budou i významné osobnosti (šéfredaktoři) časopisu. Diplomová práce se bude 

podrobně věnovat i obsahové náplni časopisu. Zvláštní pozornost pak bude v teoretické části práce 

věnována vybraným rubrikám, které poté budou také hlavním předmětem praktické části práce. 

Opomenuta nebude v diplomové práci ani grafická úprava časopisu a její vývoj v devadesátých letech. 

Praktická část diplomové práce se bude věnovat kvalitativní analýze výše zmíněných ročníků časopisu 

Host, a to se zaměřením na konkrétní rubriky. Diplomová práce bude obsahovat také rozhovor se 

současným šéfredaktorem časopisu. Výsledkem diplomové práce tak bude hloubkové komplexní 

představení časopisu Host v devadesátých letech minulého století. 
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Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou 

charakteristikou jejich obsahu): 

 

Úvod 

 

1. Historie časopisu Host – tradice a předchůdci časopisu, počátek vydávání, kulturně-

historický kontext 

2. Zařazení časopisu Host do kontextu ostatních literárních a kulturních časopisů, které 

vycházely v 90. letech 

3. Charakteristika časopisu Host v 90. letech – periodicita, složení redakce 

3.1 Představení šéfredaktorů časopisu v 90. letech 

4. Obsahová náplň časopisu Host – důraz na vybrané rubriky, charakteristika žánrů, 

definování okruhu autorů, kteří do Hostu v 90. letech přispívali apod. 

5. Grafická úprava časopisu v 90. letech 

6. Proměny vybraných rubrik v průběhu vydávání časopisu Host v 90. letech 

6.1 Vymezení metodiky práce 

6.2 Kvalitativní analýza vybraných rubrik v letech 1989 - 1997 

6.3 Shrnutí poznatků 

            Závěr 

 

Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období): 

 

Časopis Host, ročníky 1989-1997. 

 

Metody (techniky) zpracování materiálu: 

 

Kvalitativní analýza. 

Rozhovor s šéfredaktorem časopisu. 

 

Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech 

titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  

 

BALAŠTÍK, Miroslav. Literatura v čase lovců: rozhovory se spisovateli 1995-2015. Brno: Host, 

2015. 368 s. ISBN 978-80-7491-408-9. 

Současný šéfredaktor časopisu Host Miroslav Balaštík knižně vydal soubor dle něj nejzajímavějších 

rozhovorů, které v časopise vyšly během dvou desetiletí, konkrétně mezi roky 1995 a 2015. 

Publikovány jsou v knize rozhovory se spisovateli, ale i literárními kritiky a vědci. Ačkoliv se časového 

rozpětí diplomové práce týká pouze část těchto rozhovorů, je kniha zajímavým zdrojem k tématu 

diplomové práce.  

 

Časopis HOST: Měsíčník pro literaturu a čtenáře [online]. [cit. 2018-05-17]. Dostupné z: 

http://casopis.hostbrno.cz/ 

Oficiální internetové stránky časopisu Host slouží jako významný zdroj informací o dějinném vývoji 

časopisu i o jeho současnosti. Internetové stránky časopisu nabízí mimo jiné také archiv vydaných čísel 

od roku 2004 a bibliografii jednotlivých ročníků. 
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DOKOUPIL, Blahoslav. Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a 

almanachů 1945-2000. Brno: Host, 2002. 334 s. ISBN 80-719-8521-X. 

Publikace mapuje široké spektrum tuzemských literárních časopisů, sborníků a almanachů. Zabývá se 

zejména obdobím druhé poloviny minulého století. Časopisu Host je v knize věnován poměrně široký 

prostor. Tato slovníková publikace je ale přínosná také díky informacím o dalších literárních a 

kulturních časopisech, které umožní zařadit časopis Host do literárního a kulturního kontextu. 

 

GABRIELOVÁ, Bronislava, MARČÁK, Bohumil. Kapitoly z dějin brněnských časopisů. Brno: 

Georgetown, 1999. 173 s. ISBN 80-86251-07-1. 

Kniha nabízí ucelený soubor brněnských časopisů, které vycházely od poloviny devatenáctého století do 

šedesátých let minulého století. Publikace poslouží jako zdroj pro zmapování předchůdců časopisu Host 

a jejich historického vývoje. 

 

HALADA, Jan, OSVALDOVÁ, Barbora (eds.) Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. 

Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 301 s. ISBN 978-80-246-3752-5. 

Slovník žurnalistiky nabízí širokou škálu pojmů z oblasti žurnalistiky, a to od tištěných médií, po 

audiovizuální i digitální média. Pro účely diplomové práce bude klíčová zejména ta část publikace, 

která se věnuje časopisecké tvorbě. 

 

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a 

rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. 437 s. ISBN 978-80-262-0982-9. 

Kniha Jana Hendla je metodologickou příručkou, která postihuje základy kvalitativního výzkumu (resp. 

kvalitativní analýzy), způsoby sběru dat, jejich aplikaci, postupy kvalitativního výzkumu, možnosti 

vyhodnocení a interpretace dat. Kniha Jana Hendla v diplomové práci poslouží jako výchozí publikace 

k praktické části diplomové práce – ke kvalitativní analýze vybraných ročníků časopisu Host. 

 

KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: 

Portál, 2010. 310 s. ISBN 978-80-7367-698-8. 

Dějiny českých médií 20. století nabízí ucelený přehled vývoje českých médií od konce první světové 

války do roku 1992. Přestože kniha nepostihuje celé období, které bude předmětem zkoumání 

diplomové práce, je vhodnou publikací pro zmapování mediální scény na přelomu osmdesátých a 

devadesátých let, a tudíž i období začátků vydávání časopisu Host.  

 

NÜNNING, Ansgar, Jiří TRÁVNÍČEK a Jiří HOLÝ (eds.). Lexikon teorie literatury a kultury: 

koncepce - osobnosti - základní pojmy. Brno: Host, 2006. 912 s. ISBN 80-7294-170-4. 

Lexikon slouží jako bohatý soubor literárních a kulturních pojmů a literárněvědných a kulturologických 

přístupů. Nabízí také informace o řadě významných autorů. Publikace bude v diplomové práci využita 

k dokreslení literárně-kulturního kontextu. 

 

OSVALDOVÁ, Barbora a ČEŇKOVÁ, Jana. Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami. 

Praha: Academia, 2017. 189 s. ISBN 978-80-200-2754-2. 

Kniha nabízí vhled do publicistických textů mezi první a druhou světovou válkou. Mimo jiné se věnuje 

i tehdejším literárním časopisům. Publikace proto poslouží jako zdroj informací o původním časopisu 

Host, který vycházel již ve dvacátých letech minulého století.  

 

TRAMPOTA, Tomáš a VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. 

293 s. ISBN 978-80-7367-683-4.  

Kniha Metody výzkumu médií představuje soubor metod, které jsou využívány při mediálních 

výzkumech. V publikaci jsou zmíněny kvantitativní i kvalitativní metody a zároveň také akademický i 
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komerční výzkum. Autoři knihy jednotlivé metody demonstrují na konkrétních příkladech z českých 

médií. Publikace poslouží jako doplňkový zdroj k praktické části diplomové práce. 

 

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, 

které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách 

za posledních pět let) 

 

STINGLOVÁ, Helena. Proměny rubriky Osobnost měsíčníku Host v rozmezí let 2002-2005. Praha, 

2009. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Fakulta sociálních věd. Vedoucí práce PhDr. 

Jana Čeňková, Ph.D. 

 

STINGLOVÁ, Helena. Básník šéfredaktorem: proměny časopisu Host do domu pod vedením Jana 

Skácela (1963-1969). Praha, 2011. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Fakulta 

sociálních věd. Vedoucí práce PhDr. Jana Čeňková, Ph.D. 
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Příloha č. 2: Rozsah jednotlivých čísel časopisu Host mezi lety 1989-1997 (tabulka č. 

1) 

 

 

 

 

 

 

Číslo časopisu Počet stran

5/1989 498

1(6)/1990 184

7/1991 232

8/1992 159

1/1993 168

2/1993 223

3-4/1993 223

5/1993 216

6/1993 195

1/1994 152

2/1994 80

3/1994 120

4/1994 112

6/1994 120

1/1995 144

2/1995 144

3/1995 108

4/1995 124

5/1995 152

6/1995 192

1/1996 156

2/1996 150

3-4/1996 260

5/1996 164

6/1996 212

1/1997 118

2/1997 112

3/1997 112

4/1997 120

5/1997 110

6/1997 118

7/1997 112

8/1997 128

ROZSAH ČÍSEL ČASOPISU HOST MEZI LETY 1989 - 1997
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Příloha č. 3: Rozhovor s Miroslavem Balaštíkem (text) 

 

Rozhovor s Miroslavem Balaštíkem jsem provedla 23. října 2019 v sídle redakce Hosta na 

adrese Radlas 5 v Brně.  

 

Ve vedení časopisu Host jste od roku 1995, takže téměř čtvrt století. Co za tu dobu 

považujete za jeho největší úspěch? 

Bez nadsázky můžu říct, že je pro mě největším úspěchem to, že časopis stále vychází. 

Samozřejmě v něm za tu dobu vyšla řada významných textů – autorských, 

literárněvědných i kritických, ale samotný fakt, že se Hostu podařilo přežít, považuji za 

neuvěřitelný. A není to samozřejmě pouze moje zásluha, ale zásluha celé redakce. 

 

Do Hostu jste začal přispívat už během vysokoškolských studií. Věděl jste už tehdy, že 

se časopisu chcete profesně věnovat i po vysoké škole? 

Popravdě jsem tehdy o nějaké daleké budoucí kariéře moc nepřemýšlel. Do Hostu jsem 

přišel společně s Tomášem Reichelem vlastně díky šťastné náhodě. Na vysokou školu jsme 

totiž chodili s přítelkyní bývalého šéfredaktora Igora Fice, která nás s ním seznámila. Dá se 

říct, že to ona nás k časopisu přivedla, láska k literatuře je pak tím, co nás v Hostu udrželo. 

Práce v redakci byla obrovsky rozmanitá, jednou z jejích nejkrásnějších částí bylo 

setkávání s nejrůznějšími autory. Bral jsem to tehdy jako úžasnou příležitost dělat to, co 

mě skutečně baví. Když na to zpětně vzpomínám, ani nevím, jak ty roky utekly. 

 

Jak těžké bylo řídit redakci časopisu v tak mladém věku? Nebál jste se, že jste si 

„ukrojil moc velké sousto“? 

To vůbec ne. Ona ta funkce sice zní poněkud oficiálně, v redakci si ale byli všichni rovni. 

To, že jsem byl v tiráži uvedený jako šéfredaktor, bylo do jisté míry pouze administrativní. 

Velká rozhodnutí ohledně koncepce časopisu vždy promýšlela celá redakce, takže jsem 

neměl důvod cítit se v tomto ohledu jinak než stálí redaktoři. 

 

Co bylo na práci v redakci nejtěžší? 

Nejspíš sehnat od přispěvovatelů texty, které nám slíbili. Vlastně jsme nikdy nemohli 

s jistotou vědět, jaký rozsah bude číslo mít, protože se často stávalo, že nám externisté 
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příspěvky nedodali. Na druhou stranu – z počátku devadesátých let neměl časopis pevně 

stanovenou periodicitu, takže jsme s ohledem na dodání textů mohli posunout uzávěrku 

klidně i o měsíc. Dnes už je situace jiná v tom ohledu, že textů máme dostatek, dokonce si 

z nich zpravidla můžeme i vybírat. V devadesátých letech jsme ale často museli publikovat 

to, co jsme jednoduše měli k dispozici. 

 

Šéfredaktorské křeslo jste přebíral po Igoru Ficovi. Změnila se s Vašim vedením 

koncepce časopisu?  

Určitě ano, nebo si to alespoň myslím. Jen ta transformace probíhala krok po kroku. Chtěli 

jsme, aby Host přestal být sborníkem a stal se skutečně časopisem. Nemyslím teď pouze 

formát nebo grafickou podobu, ale především obsah časopisu. Hostu Igora Fice zprvu 

dominovaly filozofické a literárně-teoretické studie, publicistika a literární kritika byla až 

na druhém místě. A právě to jsme chtěli obrátit. Naším cílem bylo, aby se jádrem časopisu 

staly recenze soudobé literární produkce a aktuální publicistické texty. Samozřejmě ale 

trvalo několik čísel, možná i ročníků, než se tahle změna projevila. 

 

Časopis jste přesto až do poloviny roku 1997 otvírali rubrikou Studium, tedy 

zpravidla filozofickou studií. Proč změna v úvodním textu časopisu nepřišla dřív? 

To mělo několik zásadních důvodů. Prvním z nich bylo, že jsme se nejprve museli sami 

naučit publicistické materiály připravovat. Zároveň v té době neexistovala žádná armáda 

přispěvovatelů, kteří by nám posílali desítky recenzí, rozhovorů nebo literárních reportáží. 

Svým způsobem bylo tehdy snazší získat nějakou zásadní dvacetistránkovou studii než 

kvalitní publicistický útvar.   

 

Host do domu šedesátých let patřil mezi nejvýznamnější literární a kulturní 

periodika doby. Jaké postavení měl podle vás Host v době, kdy jste ho začal vést vy? 

Řekl bych, že v devadesátých letech si musel svou pozici znovu postupně vybojovat. Host 

byl tehdy považován za důležitý časopis, ve kterém se objevují kvalitní texty, ale chyběla 

mu aktuálnost. Dominantními časopisy o literatuře a kultuře tehdy byly Tvar a Revolver 

Revue, které dokázaly pružně reagovat na tehdejší literární dění. To ale vyplývalo třeba i 

z jejich periodicity – třeba Tvar vycházel jednou týdně. Oba časopisy už navíc měly svoje 

vlastní ustálené literárně-kritické metody a jasný přístup k literatuře, zatímco v Hostu jsme 

na tomto směřování teprve pracovali. 
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Považoval jste nějaké další periodikum devadesátých let za konkurenci Hosta? 

Ještě určitě Literární noviny, i když ty se zaměřovaly na daleko širší pole témat a byly 

spojené spíše se starší generací. Vrátila se do nich část redaktorů šedesátých let, působila 

v nich celá řada významných autorů – takovým nestorem Literárních novin byl Ludvík 

Vaculík. Určitě se se jim proto nedá upřít velký význam a vliv. Literárky se ale zase tak 

často nevěnovaly tomu, co nás zajímalo nejvíc, tedy nové poezii. Ta byla hlavně naší 

doménou a doménou konkurenčního Tvaru. 

 

Dá se tedy obecně říct, že jste se v Hostu zaměřovali spíše na básnickou než 

prozaickou tvorbu? 

Rozhodně ano, a to hlavně z toho důvodu, že se v našem okruhu pohybovala silná básnická 

družina, tedy celá řada nadějných mladých básníků. Spolupracoval s námi třeba Petr 

Čichoň, Pavel Petr nebo Bogdan Trojak. Taky Tomáš Reichel, který se se mnou na 

časopisu podílel nejvíce, byl básníkem. I mě osobně tehdy poezie bavila daleko více, na 

prózu se zaměřuji až v posledních letech.  

 

Host se prezentuje jako periodikum pro poměrně úzkou skupinu čtenářů – tedy pro 

ty, které skutečně zajímá literatura a literární dění a chtějí se o knihách dozvědět víc. 

Změnilo se nějak cílení časopisu v průběhu vašeho šéfredaktorství? Snažili jste se 

někdy o komerčnější podobu Hosta? 

Nesnažili a ani snažit nebudeme. Když se na konci devadesátých let změnil formát 

časopisu, byl to krok k větší čtenářské atraktivitě, o nějakých větší snahách o komerční 

pojetí Hosta ale nemůže být řeč. Jsme si moc dobře vědomi toho, že není možné dělat 

literární časopis pro ty, kteří čtou Vlastu Javořickou nebo různé románky pro ženy. Host 

prostě vždycky bude výhradně pro exkluzivní čtenáře. 

 

V devadesátých letech měl časopis několik stálých rubrik – například Mezi slovy, 

Téma, Margiana, Z nepaměti, Kritika a další, které Host provázely téměř po celou 

dekádu. Proč jste se rozhodl skladbu rubrik obměnit? 

Neřekl bych, že jsme se snažili obměnit skladbu rubrik, změnili jsme hlavně jejich 

pojmenování. To se pojilo s tím, že jsme kladli stále větší důraz na aktuálnost časopisu. 

Původní lyrické názvy, jako například Margiana, Mezi slovy a další, nahradily názvy nové, 

které měly čtenářům jasně říci, o čem dané rubriky pojednávají. Charakter rubrik se 
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proměnil také, ale nijak zásadně – pořád se v Hostu snažíme postihnout všechny literární 

oblasti, jen jsme se posunuli blíž k publicistice.   

 

Jak jste v devadesátých letech vybírali autory, jejichž díla byla otištěna v rubrice 

Mezi slovy? 

Snažili jsme se, aby byli v každém čísle zastoupeni jak skutečně věhlasní literáti, tak i 

mladí, co možná nejsoučasnější autoři. Většinou se nám povedlo zařadit i autory 

překladové. Výběr konkrétních autorů z těchto tří kategorií už pak probíhal v podstatě 

náhodně, samozřejmě se v něm odrazily i osobní zájmy a preference redaktorů. 

 

Zaujalo mě, kolik prostoru jste v devadesátých letech v rubrice Téma věnovali oblasti 

humanologie. Podle jakého klíče jste texty volili? 

Studie z humanologie vznikly ve spolupráci s Vladimírem Novotným. Ten v rámci 

Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně uspořádal cyklus přednášek z této 

oblasti. Vystupovali tam různí odborníci a promlouvali o všech možných tématech, nejvíce 

tuším o filozofii a antropologii. Nás ty přednášky nesmírně zaujaly a pravidelně jsme na ně 

chodili. Pak nás napadlo, že bychom je mohli i otisknout, a tak jsme si od přednášejících 

postupně vyžádali jejich texty. 

 

A co knihy, které jste rozebírali v rubrice Margiana? Vybírali jste sami, jakým 

titulům se budete v Hostu věnovat, nebo vám knihy posílala třeba samotná 

nakladatelství? 

To bylo popravdě dost chaotické. Měli jsme určitý okruh recenzentů, kteří nám texty 

dodávali. Zpravidla si sami vybírali knihy, které jim byly blízké a chtěli o nich psát. Příliš 

jsme jim do toho nemluvili, ale naší snahou bylo, aby ty recenze prezentovaly co 

nejsoučasnější literaturu. Zároveň v Margianě nebyly pouze recenze, ale i různé komentáře 

o literárním dění, glosy, polemiky, připomínky k dalším literárním časopisům a tak 

podobně. Udržovat v tom všem nějaký řád bylo poměrně složité, proto jsme se v recenzích 

snažili zejména o tu aktuálnost. 

 

Jak podstatný byl podle vás rozdíl mezi literárně-kritickými texty v rubrice Kritika a 

recenzemi v rubrice Margiana? 

Řekl bych, že poměrně velký. V rubrice Kritika vycházely podstatně delší texty, které svou 
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odborností občas hraničily i s nějakou literárně-vědnou studií. V Margianě se objevovaly 

recenze kratšího charakteru, které sice nebyly tak podrobné, zato ale současnější a mnohdy 

i údernější. Díky kratšímu rozsahu vycházelo v Margianě poměrně velké množství textů, 

zatímco v rubrice Kritika jsme mohli publikovat většinou jen jeden nebo dva příspěvky. 

Myslím, že ty odbornější texty promlouvaly k užšímu publiku, kdežto recenze byly vhodné 

pro širší škálu čtenářů, kteří se jednoduše zajímali o novinky na literární scéně. 

 

Rubrika Margiana byla umístěna zpravidla v samém závěru čísla časopisu. Mělo její 

zařazení na konec časopisu nějaký význam? Bral jste rubriku jako okrajovou 

záležitost? 

Myslím, že to hodně vycházelo z původního rozložení časopisu z počátku devadesátých 

let. Jak už jsem říkal, časopis byl zprvu spíše sborníkem, takže recenze a další publicistika 

v něm ze začátku nehrála tak významnou roli. Samotný název Margiana naznačuje, že šlo 

zprvu o marginální záležitost. Neznamená to ale, že by recenze v Hostu nebyly důležité. 

Naopak myslím, že význam rubriky v průběhu devadesátých let postupně rostl. 

 

V devadesátých letech vyšla tři čísla Hosta jako intermezza – tedy jako sbírky 

Pastvina, Rána střeleb a Zrcadlový pes. Jaký měla úspěch oproti běžným číslům 

časopisu? 

Ten úspěch byl o něco větší, přeci jen šlo o samostatné knížky. Tehdy jsme u běžných čísel 

měli asi sedm, možná dokonce čtrnáct předplatitelů, intermezz se ale prodalo samozřejmě 

více.  

 

Co vás vlastně vedlo k tomu sbírky pod záštitou Hosta vydat? 

Pro nás to znamenalo předzvěst vzniku nakladatelství. Těch důvodů bylo ale několik. Na 

vydání sbírek bychom normálně neměli finance, získali jsme ale dotace na speciální čísla 

časopisu. Právě díky nim mohla intermezza vyjít. Zároveň šlo také o pragmatickou stránku 

– když jsme dostali grant na roční fungování časopisu, museli jsme ročně vydat určitý 

počet čísel. Ne vždy se nám ale všechna čísla podařilo naplnit. Díky vydání sbírek jsme tak 

ročně mohli běžný obsah o literatuře rozdělit do menšího počtu čísel. Zároveň se nám 

podařilo zachovat obstojný rozsah časopisu. 
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Přežil by titul i bez dotací od Ministerstva kultury České republiky a soukromých 

firem? 

Nepřežil. Zprvu jsme si nemohli dovolit ani finančně odměňovat přispěvovatele časopisu, 

honorované byly pouze korektury a práce v tiskárně. Dokonce i s dotacemi jsme několikrát 

zažili finanční krizi. 

 

Takže jste třeba nevěděli, jestli vůbec vyjde další číslo? 

Přesně tak. Vždycky to souviselo s tím, že na Ministerstvu kultury seškrtali granty. My 

jsme tak místo původního milionu dostali třeba pět set tisíc, které prostě nemohly pokrýt 

celé fungování redakce a tisk časopisu. Pro nás to bylo naprosto likvidační. A taková 

situace nastala několikrát. Pamatuju si, že za Pavla Dostála už to bylo skutečně na zavření 

redakce. Pomohlo až to, že se za nás u Dostála přimluvil Milan Kundera. Poté, co mu 

zavolal, našel někde Dostál ještě dvě stě tisíc, které nás tehdy zachránily. 

 

Změnil se nějak v současnosti prodej časopisu oproti devadesátým létům? Dá se říct, 

že předplatitelů Hosta přibývá nebo ubývá? 

Změnil, a poměrně zásadně. V době, kdy jsme časopis s Tomášem Reichelem přebírali, by 

se předplatitelé skutečně dali spočítat na prstech jedné, dvou, možná tří rukou. V současné 

době se počet předplatitelů blíží osmi stovkám. A hlavně jde o poměrně stabilní čtenářstvo. 

 

Jakou roli podle vás sehrála v prodeji časopisu jeho vizuální podoba a výtvarník 

Boris Mysliveček? Myslíte, že jeho výtvarná úprava byla pro čtenáře atraktivní? 

Určitě, myslím, že podoba Hosta odpovídala době a požadavkům čtenářů. Dnes by 

reprodukce výtvarných děl na obálce možná působily moc umělecky, tehdy ale byla tato 

úprava součástí dobové estetiky a rezonovala s celkovou grafickou podobou a obsahem 

časopisu.  

 

Zaměřme se na chvíli také na současný časopis Host. Čím se od Hosta devadesátých 

let nejvíce liší? 

Řekl bych, že co se týče obsahu, je největší rozdíl právě v tom důrazu na publicistiku a 

aktuálnost. Z hlediska vizuální podoby se pak dnešní časopis liší hlavně formátem, ale i 

grafickou úpravou. 
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Současný časopis má vlastní webové stránky i profil na sociálních sítích. Jak velkou 

váhu komunikaci časopisu na internetu přikládáte? Snažíte se s jeho pomocí získat 

nové čtenáře, nebo slouží „internetový Host“ spíše jako informační kanál pro 

stávající odběratele časopisu? 

Obojí. Samozřejmě se snažíme oslovit potenciální čtenáře, ale i sounáležitost se stávajícími 

čtenáři je pro nás důležitá. Sociální sítě jsou pro nás mimo jiné možností, jak mezi čtenáře 

dostat nějakou informaci dříve než v příštím čísle. 

 

Je podle vás možné, že Host v budoucnosti přijde o svoji tištěnou verzi a stane se čistě 

online periodikem? 

Dříve jsem to považoval za reálnou možnost, dnes už myslím, že by to nefungovalo. 

Ukazuje se totiž, že si čtenáři tištěný časopis přejí, chtějí ho číst fyzicky, listovat v něm, 

chtějí ho odložit a zase se k němu vrátit, prohlížet si jeho grafickou podobu… 

 

Když jsme u té současné grafické podoby časopisu, dostáváte na ni od čtenářů 

pozitivní ohlasy? 

Dostáváme. Se současnou podobou jsme spokojeni, každá koncepce se ale samozřejmě 

jednou vyčerpá, takže příští rok budeme úpravu časopisu opět měnit. Čtenář totiž musí mít 

pocit, že vydavatel s časopisem pracuje. Jakmile vydavatel ustrne, ustrnou i čtenáři. I 

grafickou podobou Hosta tak musíme dávat najevo, že se s časopisem něco děje, že je 

aktuální, zajímavý a jedinečný. 

 

Plánujete kromě úpravy grafiky v nejbližší době v časopise nějaké další změny? 

Významné změny ne, jen bychom se obecně chtěli více zaměřit na hraniční žánry, třeba na 

literární reportáž. Zároveň vidím jako cestu věnovat se důkladněji i jiným kulturním 

oblastem, například filmu, hudbě nebo divadlu.  

 

Vraťme se ještě k literatuře jako takové. Jak se podle vás proměňovala česká 

literatura v devadesátých letech? Dá se toto období nějak porovnat s předešlými a 

následujícími dekádami? 

To se strašně těžko charakterizuje. Řekl, bych, že zatímco třeba šedesátá léta bývají 

označována jako „zlatá éra,“ u devadesátých let se jako vhodné označení nabízí slovo 

„naděje.“  Naděje, že se objeví noví autoři, noví básnící, nový potenciál. Ta nově získaná 
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svoboda znamenala obrovské množství možností, u kterých se ještě nevědělo, zda budou či 

nebudou využity. 

 

Na jaké autory, s nimiž časopis v devadesátých letech spolupracoval, vzpomínáte 

nejraději? 

Těch autorů je samozřejmě mnoho, zásadní postavou pro nás ale byl Jiří Veselský. Jednak 

to byl výborný básník, dále byl dlouholetým členem naší redakční rady, seznámil nás 

s celou řadou spisovatelů a celkově byl s Hostem úzce propojený.  

 

Jací současní čeští autoři Vám jsou blízcí? 

Momentálně je jich spousta, jelikož je podle mě v současnosti česká literatura ve velice 

dobré kondici. Obecně můžu říci, že jsem přešel od poezie k próze. Velice blízký mi je 

kolega z Hostu Jan Němec, dále například Petra Dvořáková, Petra Soukupová, Alena 

Mornštajnová nebo Jiří Hájíček.  

 

Co považujete za váš největší nakladatelský úspěch? Je to právě Alena Mornštajnová, 

jejíž knihy Hana nebo Slepá mapa jsou teď velice populární? 

Těžko říct, protože slovo úspěch je pro mě poměrně relativní. Pokud jde o prodejnost, 

určitě je pro nás Alena Mornštajnová zásadní, i když Žítkovské bohyně Kateřiny Tučkové 

se prodávaly ještě lépe. Za úspěch ale považuji i vydání méně prodávaných knížek. 

Myslím, že největším úspěchem je pro mě nakladatelství jako celek – tedy to, že se 

nakladatelství daří udržovat širokou škálu rozmanitých a zajímavých titulů. 

 

Jak stíháte práci v časopise a nakladatelství zároveň? Musíte někdy dělat 

kompromisy a rozhodovat se, který „projekt“ si zaslouží víc vašeho času? 

Stíhám to těžko a přijde mi, že je to čím dál horší. Naštěstí je redakce v časopise i 

nakladatelství natolik stabilní, že se v řadě věcí můžu spolehnout na kolegy. 

 

Kromě časopisu a nakladatelství jste během své kariéry spolupracoval například i 

s Českou televizí, kde jste moderoval pořad Artefakta. Plánujete se účastnit ještě 

nějakého podobného projektu, nebo už zůstanete věrný pouze značce Host? 

Moderování ani žádný podobný projekt neplánuji, v tom jsem se úplně nenašel. Ne, že by 

nebylo zajímavé potkávat se v Artefaktech s různými uměleckými osobnostmi, ale ta práce 
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mě nebavila natolik, abych kvůli ní omezil svoje další aktivity. Je to otázka priorit, a pro 

mě je a bude hlavní prioritou Host. 

 

 

Příloha č. 4: Vnější a vnitřní prostory aktuálního sídla redakce Hosta (foto) 
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Příloha č. 5: Miroslav Balaštík s říjnovým (při pořízení aktuálním) číslem Hosta 

(foto) 
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Příloha č. 6: Zastoupení rubrik časopisu Host v průběhu let 1989-1997 (tabulka č. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo 

časopisu
Studium Mezi slovy Kritika

Výtvarné 

umění
Z nepaměti Margiana Pásmo Téma

Myslet 

esejem
Portrét Divadlo Dokument Rozhovor

5/1989 ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

1(6)/1990 ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

7/1991 ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌

8/1992 ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

1/1993 ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

2/1993 ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔

3-4/1993 ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌

5/1993 ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

6/1993 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

1/1994 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

2/1994 ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

3/1994 ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

4/1994 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌

6/1994 ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

1/1995 ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌

2/1995 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

3/1995 ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

4/1995 ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

5/1995 ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌

6/1995 ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌

1/1996 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

2/1996 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

3-4/1996 ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

5/1996 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

6/1996 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

1/1997 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

2/1997 ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

3/1997 ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

4/1997 ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌

5/1997 ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌

6/1997 ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌

7/1997 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌

8/1997 ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌

Legenda: ❌

✔

Zastoupení rubrik časopisu Host v průběhu let 1989-1997

Číslo rubriku neobsahuje

Číslo rubriku obsahuje
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Příloha č. 7: Obálka posledního samizdatového čísla časopisu Host 5/1989 (foto) 

 

 

Příloha č. 8: Ukázka grafické úpravy čísla 5/1989 na příkladu fejetonu Komunismus 

je bití Ludvíka Vaculíka (foto) 
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Příloha č. 9: Ukázka reklamy na revue Souvislosti v čísle 1(6)/1990 – s. 57 (foto) 

 

 

Příloha č. 10: Ukázka reklamy na revue Fragment K v čísle 1(6)/1990 – s. 106 (foto) 

 



 

 

138 

Příloha č. 11: Obálka čísla 7/1991 časopisu Host (foto) 

 

 

Příloha č. 12: Obálka čísla 8/1992 časopisu Host (foto) 
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Příloha č. 13: Obálka čísla 1/1993 časopisu Host (foto) 
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Příloha č. 14: Autentický přepis básně Těžká hodina Jiřího Wolkera ve dvojčísle 3-

4/1993 (foto) 
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Příloha č. 15: Ukázka ilustrace Milivoje Husáka v čísle 2/1994 časopisu Host (foto) 

 

 

 

Příloha č. 16: Reprodukce dekalku Karla Křepelky (s. 20 - vlevo) v čísle 3/1994 (sken) 
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Příloha č. 17: Ukázka optického klamu (s. 87) v čísle 3/1994 (sken) 
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Příloha č. 18: Obálka čísla 4/1994 časopisu Host (sken) 

 

 

Příloha č. 19: Obálka čísla 6/1994 časopisu Host (sken) 
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Příloha č. 20: Ukázka ilustrace Martina Stejskala v čísle 6/1994 časopisu Host (sken) 

 

 

Příloha č. 21: Obálka čísla 1/1995 časopisu Host (foto) 
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Příloha č. 22: Obálka čísla 2/1995 časopisu Host (foto) 

 

 

Příloha č. 23: Fotografie Pavla Petra, autora sbírky Rána střeleb (číslo 3/1995 

časopisu Host) – autor Libor Stavjaník (foto) 
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Příloha č. 24: Obálka čísla 4/1995 časopisu Host (foto) 

 

 

Příloha č. 25: Zadní strana obálky čísla 5/1995 časopisu Host – socha Ladislava Zívra, 

foto Miroslav Fejk (foto) 
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Příloha č. 26: Obálka čísla 1/1996 časopisu Host (foto) 

 

 

Příloha č. 27: Obálka čísla 2/1996 časopisu Host (foto) 
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Příloha č. 28: Obálka dvojčísla 3-4/1996 časopisu Host (foto) 

 

 

Příloha č. 29: Ukázka rukopisu Martina Mainera v čísle 1/1997 časopisu Host (foto) 
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Příloha č. 30: Obálka čísla 3/1997 časopisu Host (foto) 

 

 

Příloha č. 31: Obálka čísla 4/1997 časopisu Host (foto) 
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Příloha č. 32: Obálka čísla 5/1997 časopisu Host (foto) 

 

 

Příloha č. 33: Obálka čísla 7/1997 časopisu Host (foto) 
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Příloha č. 34: Obálka čísla 8/1997 časopisu Host (foto) 

 

 

Příloha č. 35: Ukázka grafické úpravy rubriky Margiana časopisu Host – číslo 4/1994 

(foto) 
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Příloha č. 36: Kódovací tabulka (tabulka č. 5) 

 

KÓDOVACÍ TABULKA 

Číslo 

příspěvku 
Nadpis příspěvku Autor příspěvku Kategorie 

Velikost 

příspěvku 

Host č. 7/1991 

1 

Dopis o totalitě a 

demokracii 
Jan Slavotínek 3B 2,8 

2 
Literární Morava 

1890 
Jiří Kudrnáč 1F 2,2 

3 Tři glosy Karel Křepelka 1C 1,1 

4 Beztvarý TVAR c w 1E 1,2 

5 Pokusy o dosah Igor Fic 1E 1,3 

6 
Přátelé Jakuba 

Demla 
Radovan Zejda 1E 1,2 

7 Stanislav Vodička Radovan Zejda 1D 0,8 

8 
Kniha, která by 

měla vyjít 
Václav Kolář 1C 0,4 

9 

"Kurva kurve riť 

neurve" (D. T., 

Listy do věčnosti) 

Dalibor Maňas 1C 0,9 

10 

Patrik Ouředník: 

Šmírbuch jazyka 

českého 

Dušan Šlosar 1Ad 1,7 

11 

Zpráva o skutečné 

události, seběhnuvší 

se na planetě 

Geomima 

Jan Křesadlo 1G 4,5 

Host č. 8/1992 

12 
Existuje "úloha 

inteligence"? 
Jan Slavotínek 1C 1,4 

13 Ňadrovky Dušan Šlosar 2B 1,2 

14 O Steklíkově křivce Zdenka Rusínová 2A 1 

15 
Jiří Kratochvil: 

Medvědí román 
Jan Černý 1Aa 1,5 

16 Smysl, který se děje Igor Fic 1Ad 1,5 

17 
Edice deníkových 

záznamů 
Dalibor Maňas 1Ab 1,7 

18 
Dějiny zemí 

Koruny české 
M. Procházka 1Ad 1,2 

19 
Počátky staročeské 

mystiky 
Josef Jančík 1Ad 0,7 
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Host č. 1/1993 

20 

(Eště raz) o 

"zmysle, ktorý sa 

deje" 

Róbert Gál 1C 0,8 

21 Potřebná kniha Karel Křepelka 1Ad 1 

22 Dvojí domov 
Miroslav 

Balaštík 
1Aa 1,1 

23 Doupě latinářů Tomáš Reichel 1Aa 0,7 

24 
Na vlnách TSF, na 

křídlech neřesti 
Dalibor Maňas 1Ab 1 

25 
Vcházím v 

nepoznané 
T. J. Ryba 1Ae 0,8 

26 
Andělé - ohrožený 

druh 
J. Solař 1C 0,6 

27 

Zůstal 

Středoevropan 

volbou 

Středoevropanem? 

M. Procházka 1Ad 0,6 

Host č. 2/1993 

28 

Na okraj Ivana 

Jelínka a čehosi 

podstatného 

Zdeněk Kožmín 1C 1,1 

29 
Chodba ticha 

Oldřicha Janoty 
Jan Černý 1Ab 1,5 

30 

Literáti desperáti? 

(Jiří Drašnar a ti 

druzí) 

Ladislav Soldán 1Aa 1,1 

31 Nutnost krásy Karel Křepelka 1C 0,9 

32 

"Uskutečňování 

světla" Karla 

Křepelky 

Věroslav Mertl 1Ab 0,9 

33 
Burčák v Brně již 

1745 
MŠ 2Cb 0,6 

34 Sbohem poezii 
Miroslav 

Balaštík 
1Ab 0,7 

35 
Uskutečňování 

světa 
Tomáš Reichel 1Ab 0,5 

36 
Další ze splacených 

dluhů 
Dalibor Maňas 1Ad 1,2 

Host č. 3-4/1993 

37 

"Locus Amenus" 

poezie Jáchyma 

Topola 

Dalibor Maňas 1Ab 1,3 

38 
"Měl bych vymyslet 

nějaký příběh" 

Miroslav 

Balaštík 
1Ab 0,7 
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39 "Válka je vůl" Tomáš Reichel 1Ab 0,7 

40 
Tobiáš Jirous: 

Slova pro bílý papír 
Dalibor Maňas 1Ab 1,1 

41 
Manévry páně 

Pížlovy 
Tomáš Reichel 1Ab 0,8 

42 
Václav Jamek: 

Krkavčí múza 
Jan Černý 1Ad 0,9 

43 Vědomí souvislosti Karel Křepelka 1C 0,7 

44 Esej o duši poutníka Libor Vykoupil 1C 0,8 

45 Rusko neznámé T. J. Ryba 1B 1,7 

46 
Staronově o 

husitství 
Libor Vykoupil 1Ad 0,7 

47 Souvislosti 
Miroslav 

Balaštík 
1E 1,8 

Host č. 5/1993 

48 
Zápisník pana 

Murrera 
Tomáš Reichel 1Aa 0,6 

49 
Kritik z milosti 

kritiky? 
Tomáš Reichel 1C 0,4 

50 Uvařené slzy Tomáš Reichel 1Ab 0,9 

51 
Poezie železa a 

betonu 
Dalibor Maňas 1Ab 1,3 

52 
Evropské myšlení 

Karla Máchy 
Radko Pytlík 1D 1,5 

53 Básník? 
Miroslav 

Balaštík 
1Ab 1,5 

Host č. 6/1993 

54 
Problematičnost 

Michala Ajvaze 
Jan Černý 1Aa 1 

55 
Kudy na Slavín? - 

Tudy ne! 
Libor Vykoupil 1Ae 0,8 

56 Hymna průměru Jan Černý 1Ab 0,7 

57 
Příliš smrtelná 

nesmrtelnost 
Karel Křepelka 1Aa 1,7 

58 
Josef Palivec o 

Čapcích a hudbě… 
Miloš Štědron 1C 0,7 

59 
Kamenité dno 

pamětí 
Dalibor Maňas 1Ae 0,7 

60 "/kontiK…kytnoK/" Tomáš Reichel 1Ab 0,4 

Host č. 1/1994 
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61 

Někde mezi 

předměstskými 

biografy a automaty 

na prezervativy 

Petr Král 1Ab 1,4 

62 
Mozart, Magdalena 

Pokorná a Brno… 
Miloš Štědron 2Cb 0,8 

63 Poezie - anebo? Dalibor Maňas 1Ab 0,9 

64 Dvě knihy poezie Igor Fic 1Ab 1 

65 
Svět jako model - 

model jako svět 
Igor Fic 1C 1 

66 
Maďaři už mají 

dějiny 
Libor Vykoupil 1Ad 1,1 

67 

V rozkoši muk - 

Léon Bloy: V 

temnotách 

Jitka Bednářová 1Ad 0,9 

Host č. 3/1994 

68 Nemilosrdná sestra Dalibor Maňas 1Aa 2 

69 
Pan Slomek a 

číselná magie 
Josef Štochl 1C 0,8 

70 Polibky Sélené Petr Čichoň 1Aa 0,7 

71 O Praze Zbyněk Fišer 1Aa 1,4 

Host č. 4/1994 

72 Orfeus z Kénigu Dalibor Maňas 1Aa 1,3 

73 
Novotného zápisník 

(TVAR 14/1994) 
Tomáš Reichel 1E 1 

74 Věčná žena Zdeněk Mitáček 1Ad 1,5 

75 
Svědek lidské 

malosti 
Pavel Řezníček 1Ae 1,3 

76 
Polnosti Petra 

Borkovce 
Dalibor Maňas 1Ab 1 

Host č. 1/1995 

77 
Jiří Gruša: Modlitba 

k Janince 
Jan Černý 1Ab 1,4 

78 Otevřený dopis Pavel Řezníček 3B 0,5 

79 Dost těžká kniha Libor Vykoupil 1Ad 1,1 

Host č. 5/1995 

80 
Letokruhy 

Věroslava Mertla 
Karel Křepelka 1Ad 1,1 

81 
Skrytý půvab 

autentického 
Ivo Harák 1Aa 1,3 

82 Svoboda zemřít Ivo Harák 1Ab 1,9 
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83 
Jáchym Topol je 

chuligán 
Dalibor Maňas 1Aa 1,1 

84 
Jaroslav Durych: 

Tři cesty Evropou 
Pavel Večeřa 1Af 1 

85 Altertnativy Tomáš Reichel 1Ae 1,7 

86 Sakrální a profánní Petr Čichoň 1Ad 2,1 

87 
Literatura oněch 

časů 
Dalibor Maňas 1Aa 1,3 

88 Maličký Erós Petr Čichoň 1D 1,1 

Host č. 6/1995 

89 
Politické 

vzpomínky 
Pavel Večeřa 1Ae 1 

90 

J. Keller: 

Nedomyšlená 

společnost 

Filip Cileček 1Ad 0,8 

91 
Rusko - dotek 

šílenství 
Libor Vykoupil 1Ad 1,5 

92 Zjasnění Karel Křepelka 1D 0,7 

93 
Neznámý překlad 

Březinovy básně 

Stanislav 

Batúšek 
1C 1,9 

94 Svědomí paměti Ivo Harák 1Ab 1,4 

95 
Invalidní 

sourozenci 
Ivo Harák 1Aa 1,2 

96 Ve jménu jahodinní Tomáš Reichel 1Ab 0,9 

97 
Míchání ohně s 

vodou 

Ladislav 

Jurkovič 
1Ag 0,6 

Host č. 1/1996 

98 
Moderní očista Le 

Corbusiera 
Petr Čichoň 2E 1,2 

99 
Kniha výchovy 

citové a rozumové 
Ivo Harák 1Ae 1,9 

100 
Mystické deníky 

Jana Kameníka 
Ivo Harák 1Ae 1,8 

101 Chvála smyslů Ivo Harák 1Ab 2,5 

102 O Ikonoklasmu Petr Čichoň 1B 1,1 

103 
Jen ho nechte, ať se 

bojí… 
Dalibor Maňas 1Aa 1,2 

104 
Max Frisch: Deník 

1946-49 
Miloš Fiala 1B 1,1 

105 Básně psané na kůži 
Ladislav 

Jurkovič 
1Ab 0,6 

106 
Hubert Ripka: 

Únorová tragédie 
Pavel Večeřa 1Ae 1,3 

107 
Wilkommen, G. 

M.! 
Jiří Veselský 1D 1,7 
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Host č. 2/1996 

108 
Georg Trakl: 

Šebestián ve snu 
Miloš Fiala 1B 0,9 

109 Spisovatelé ve stínu Ivo Harák 1Ad 1,7 

110 

Shledávání jistot 

(aneb: Čtěme 

Cassia!) 

Ivo Harák 1D 1,7 

111 
Pravda poezie jako 

blábolu 
Basil 1C 0,5 

112 
Rimbaud v jediné 

perspektivě 

Jiří J. K. 

Nebeský 
1Ae 1,2 

113 

Tady Mne Máte, 

Každý Takového 

Jak Chcete 

Mojmír 

Trávníček 
1Ab 3,4 

114 
Trojlodí Jakuba 

Pavla Petra 
Ivan Diviš 1C 0,8 

115 

Francois Furet: 

Promýšlet 

Francouzskou 

revoluci 

Pavel Večeřa 1Ad 1,2 

116 
Martin Langer: Já 

nezemřu zcela 

Miroslav 

Balaštík 
1Ab 2,2 

117 

O jednom 

osudovém setkání 

aneb 

Velkomoravská 

glosa k reedici 

Vašicova "Českého 

literárního baroka" 

Jiří Veselský 1C 3,1 

118 Kde život náš… Zdeněk Mitáček 1Aa 1,7 

Host č. 3-4/1996 

119 Rozetmívání Karel Křepelka 1C 0,7 

120 

Chvála interpretace 

aneb o jednom 

neuskutečněném 

projektu 

Zdeněk Kožmín 1B 3,1 

121 

Mezi houslemi a 

ostře nabroušeným 

nožem 

Ivo Harák 1Ab 1,7 
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122 
Torzo pamětí, torzo 

díla, torzo života 
Ivo Harák 1Ae 2,6 

123 
Promarněná 

příležitost 
Zdeněk Mitáček 1Ae 1,9 

124 

Dvě knihy o 

Friedrichu 

Nietzschem 

Petr Čichoň 1B 3,4 

125 

Podnětná knížka 

ryzího kritického 

vidění 

Jiří Kudrnáč 1C 1 

126 Předčasné paměti Karel Křepelka 1Ae 1,1 

127 

O celistvosti 

básnického světa a 

sbírkách Miloše 

Doležala 

Miroslav 

Balaštík 
1C 2,4 

Host č. 5/1996 

128 

Morgenstern, 

Queneau, Eich aneb 

O překládání 

Zbyněk Fišer 1C 3,7 

129 
Dva přední literární 

kritici 
Jiří Kudrnáč 1Ad 1 

130 Zkušenost eseje Ivo Harák 1Ad 0,9 

131 

Michel Mollat du 

Jourdin: Evropa a 

moře 

Pavel Večeřa 1Ad 1 

132 

Z historie 

předválečného 

Hosta a tehdejší 

brněnské 

avantgardy 

Jiří Veselský 1F 3 

133 

Tváří k vesnici aneb 

Jedna kapitola o 

hledání skutečné 

tváře české 

literatury 

Ladislav Soldán 1C 1,5 

134 
Princip svěžesti a 

smutku 
Milan Exner 1Ab 2 

Host č. 6/1996 

135 

"Naděje zanech, 

kdo mnou ubírá 

se?" 

Miroslav 

Zelinský 
1Ab 1,4 

136 

Z dob, kdy ve 

stromech zvučely 

píšťaly 

Ladislav 

Jurkovič 
1Aa 0,7 
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137 
Mluviti tichým 

hlasem 
Tomáš Mazáč 1Ab 0,7 

138 
"Než k tomu došlo, 

hráli jsme kanastu" 

Jiří J. K. 

Nebeský 
1Aa 0,8 

139 Úvodní slovo Pavel Švanda 1H 1,4 

Host č. 1/1997 

140 

Trojí bilancování 

Ivana Slavíka aneb 

Tušení poezie 

Karel Křepelka 1C 0,9 

141 
Voskovec a 

Wachsmanni 
Ivo Harák 1Ae 1,1 

142 
Česká literatura 

britskýma očima 
Martin Pilař 1Ad 4 

143 

Jan Keller: Šok z 

ekologie aneb 

Politické systémy v 

rozpacích 

Pavel Večeřa 1Ad 0,9 

144 
Příběh smrti a 

křesla 
Petr Cekota 1Aa 1,2 

Host č. 2/1997 

145 
Znamení své doby 

nudné 

Jiří J. K. 

Nebeský 
1Ab 0,7 

146 
Čtvero ročních dob 

lásky 

Jiří J. K. 

Nebeský 
1Ab 0,8 

147 Verše glosy Ivo Harák 1Ab 0,7 

148 Zimní úroda veršů Petr Cekota 1E 0,7 

149 Pouť a vyhnanství Tomáš Mazáč 1Ae 1 

150 
Zbyněk Hejda: 

Blízkost smrti 
Jiří Salvet 1Ab 1,3 

151 
Pod literární 

kritikou 
Pavel Slezák 1C 4,5 

152 Vědomí souvislostí Ivo Harák 1D 2 

Host č. 3/1997 

153 
Kulturní ghetto 

"Brün" 
Petr Kofroň 2D 3 

154 

Literatura v 

množinách 

interpretací 

Petr Cekota 1Ad 1,1 

155 Mezi námi oceán Michal Přibáň 1Aa 1,7 

156 Mlčet Slovo? Pavel Hruška 1Ab 1,1 

157 
Smrtelně vážné 

příběhy 
Tomáš Mazáč 1C 0,6 

158 
Spratek a krásná 

Danuše 
Alena Přibáňová 1Aa 1,3 
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159 
Martin Reiner: 

Decimy 

Jiří J. K. 

Nebeský 
1Ab 0,7 

160 Stvořitelé světa Ivo Harák 1Ae 2,2 

161 
Parfém bláznivého 

tance neúplný 

Martin 

Machovec 
1C 3,2 

Host č. 4/1997 

162 Problém Třetí hlavy Zdeněk Mitáček 1Aa 2,9 

163 Nostalgické volání Jiří Salvet 1Ab 1,5 

164 

Dějiny starší české 

literatury v hávu 

středoškolské 

učebnice 

Dalibor Dobiáš 1Ad 1,2 

165 

Laudatio na 

profesora Jaroslava 

Kudrnu (a několik 

rekriminací) 

Jiří Veselský 2Ca 3,9 

166 Marginální objev Martin Pilař 1C 0,9 

Host č. 5/1997 

167 

O středověké 

literatuře pečlivě a s 

rozhledem 

Dalibor Dobiáš 1Ad 1,1 

168 

Londýnské 

symposium o díle 

Bohumila Hrabala 

Martin Pilař 1CH 0,9 

169 

Český národ 

pochopí, proč tato 

kniha byla napsána 

Václav Durych 1C 1,9 

170 Kámen zpívá Ivo Harák 1Ab 1,7 

171 
Robert Fajkus: Sivý 

křik 
Ivan Diviš 1C 0,3 

172 
"Já bych nemohl 

zabít ani vlka" 
Jiří Veselský 1D 2,4 

Host č. 6/1997 

173 
Markétka hledá 

mistra 

Jiří J. K. 

Nebeský 
1Ab 0,8 

174 
Vztek a básně z 

Vlčí hory 
Jiří Salvet 1Ab 0,6 

175 
Dějiny Blízkého 

východu 
Pavel Večeřa 1Ad 1,1 

176 
Krajiny jako 

zrcadla fantazie 

Zuzana 

Strnadlová 
1Ab 1,1 
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177 
Profil nakladatelství 

Thyrsus 
Jiří Kudrnáč 1E 4 

178 

Za vraty /literární 

večery v ateliéru na 

Petrově 5 v Brně/ 

Renata 

Bělunková 
1CH 3,4 

Host č. 7/1997 

179 
Kruhový let Petra 

Motýla 

Šárka 

Nevidalová 
1D 1,8 

180 
Insitní zápisky o 

velkých umělcích 
Jiří Salvet 1Aa 0,7 

181 S lodí, jež odváží… Pavel Hruška 1Ab 1,6 

182 
Dobrodružství 

výkladu 
Ivo Harák 1Ad 2,7 

Host č. 8/1997 

183 
Josef Šafařík mezi 

nebem a zemí 
Petr Nový 1D 1,2 

184 
Faustovský román o 

ženách 
Alena Přibáňová 1Aa 1,7 

185 
Pranostiky jako 

poezie 
Tomáš Mazáč 1C 0,5 

186 Tresť skrytého díla Tomáš Mazáč 1Ac 0,7 

187 
Kniha, která je ke 

čtení 
Ivo Harák 1Aa 1,3 
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Příloha č. 37: Zastoupení kategorií a podkategorií dle četnosti příspěvků a počtu 

otištěných stran v ročnících 1991-1997 (grafy č. 10-16) 

 

Graf č. 10: Zastoupení kategorií a podkategorií v r. 1991 (č. 1/1997) 

 

 

 

Graf č. 11: Zastoupení kategorií a podkategorií v r. 1992 (č. 8/1992) 
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Graf č. 12: Zastoupení kategorií a podkategorií v r. 1993 (čísla 1-6/1993) 

 

 

 

 

Graf č. 13: Zastoupení kategorií a podkategorií v r. 1994 (čísla 1, 3 a 4/1994) 
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Graf č. 14: Zastoupení kategorií a podkategorií v r. 1995 (čísla 1, 5 a 6/1995) 

 

 

 

 

Graf č. 15: Zastoupení kategorií a podkategorií v r. 1996 (čísla 1-6/1996) 
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Graf č. 16: Zastoupení kategorií a podkategorií v r. 1997 (čísla 1-8/1997) 
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