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Denisa Lukáčová se ve své bakalářské práci věnovala prózám J. K. Šlejhara – osobitého 

autora ovlivněného především naturalismem a symbolismem, jenž je i v posledních 

desetiletích vydáván nebo připomínán texty různorodého charakteru.  

Podstatou předložené práce je nová ediční příprava Šlejharova souboru povídek 

Maloměstská idyla (text, ediční zpráva, vysvětlivky), který vyšel knižně poprvé 

a naposledy v roce 1911. I když v Úvodu čteme poněkud znejišťující formulace: 

„Vlastním jádrem práce je až samotný ediční aparát (tedy historie textu, ediční zpráva, 

vysvětlivky atd.). Tomu bude předcházet jednak stručná biografie autora 

(charakteristika jeho osobnosti, života a případných vlivů na jeho tvorbu, tj. zmínku 

[sic] o dobovém kontextu a o typických rysech celé Šlejharovy tvorby), jednak 

charakteristiku [sic] samotného souboru povídek. / Nedílnou součástí práce je 

samozřejmě i nově připravená edice souboru Maloměstská idyla“ (s. 8). 

První kapitoly jsou věnovány stručnému autorovu životopisu a přehledu jeho 

díla, dále registraci jeho tematiky a charakteristice stylu, resp. „způsobu tvorby“, a to 

s oporou vybraných šlejharovských reflexí (především prací Radko Pytlíka a Josefa 

Hrdličky). Následující kapitola shrnuje, resp. cituje a parafrázuje dobové reflexe 

Maloměstské idyly. Je poměrně ucelená a svým širším záběrem v rámci celku práce 

účelná a cenná (i když lze shledat mezery – citován je rovněž Macharův hlas, není však 

jasné odkud). To, že vůči recenzované knize vyznívá převážně a značně kriticky, 

konstatuje nedostatky, dokonce opakující se obvinění ze zaujatosti, z pesimismu, 

pomlouvačnosti apod., ponechává autorka v podstatě bez důslednějšího 

literárněhistorického komentáře. Vyvolává to zároveň otázku, na niž v předložené práci 

vlastně nenacházíme odpověď: proč si vlastně tento Šlejharův soubor vybrala ke 

zpracování, v čem je podle ní jakožto editorky cenný a živý pro současného čtenáře? 

Vlastní ediční zpracování Šlejharova souboru je připraveno pečlivě a je funkční. 

S relevantní oporou v základních editologických, resp. textologických příručkách 

autorka pracovala obezřetně vzhledem ke zvláštnostem textu a v souladu se 

současnými standardními postupy. Podává nejprve historii vydání jednotlivých povídek 

a podrobný přehled změn mezi jejich časopiseckým a knižním otiskem. Další 

podkapitola relevantním způsobem popisuje zvolené a realizované Ediční řešení. 

Diskutabilní mohou být pouze drobnosti: např. výrazy z povídky Všechny vás 

pochovám, uvedené na s. 69, nejsou „vulgarismy“. Podkapitola Slovníček a vysvětlivky 



je koncipována značně opulentně, mnohé výrazy mohly být redukovány, např. běžně 

srozumitelné paradoxon, efemérní, eminentní, druhdy, knajpa, nádeník, rostbíf atp. 

V protikladu k ediční části práce nevynikají doprovodné pasáže pečlivostí: na 

rozdíl od edice jsou uvedeny citace prací v autorčině textu i jejich tituly v diplomatické, 

tedy pravopisně neaktualizované podobě, kolísá též užití tiretu a pomlčky, často chybí 

mezera za tečkami, překlepy nejsou výjimkou. V soupisu Literatury je zápis 

bibliografických údajů nepřesný, neúplný a nejednotný: u časopisů kolísá způsob 

zápisu ročníků a vročení, chybí údaje o číslech a datace, někdy i stránkový rozsah, 

u knih vročení... Dále chybí informace o editorech publikace Editor a text v použitém 

vydání z roku 2006, navíc uvedení Rudolf Havel a Břetislav Štorek byli redaktory této 

kolektivní práce, nikoli výhradními autory. Shledat lze časté formulační nejistoty 

a lapsy, např.: „V oblasti interpunkce jsme zejména doplnili opakující se zjevnou 

tiskovou chybu, kterou byly tečky na konci vět“ (s. 73). 

 

Celkově lze konstatovat, že Denisa Lukáčová ve své bakalářské práci naplnila stanovený 

cíl, prokázala především schopnost soustředěné a spolehlivé textologické práce se 

svébytným literárněhistorickým materiálem. Doporučuji proto její práci k obhajobě 

a vzhledem k zmíněným dílčím nedostatkům navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 
 
 
 

V Praze 26. srpna 2020                              PaedDr. Luboš Merhaut, CSc. 
 


