
Abstrakt
Toto je první vydání bakalářské práce, která popisuje v detailu osobnost Martina

Petišky,  především  činnost  jeho  nakladatelství  Martin  a  poté  jeho  autorský

příspěvek  české  kultuře  dílem  bohatým  literární  představivostí  a

hlubokomyslností,  nebo  v  případech  spotřebnější  literatury  (například  nové

příběhy  Sherlocka  Holmese),  přinejmenším  dobrou  vůlí  pobavit.  Rozbor

nakladatelství  ukazuje  jeho  zajímavost  a  nezanedbatelný  přínos  pro  českého

čtenáře.

Práce  začíná  rekapitulací  rodinných  kořenů,  připomínkou  nakladatelova  otce,

slavného spisovatele Eduarda Petišky, a méně známého strýce Františka Vinanta.

Na dalších stránkách jsou uvedeny informace o osobě Martina Petišky – člověka

(je zde uveden sled nejvýznamnějších životních událostí) – autora, kdy je v práci

popsáno dílo nejenom prostým výčtem napsaných knih, ale také je hodnoceno z

hlediska literárního i sociologického a nakladatele, kdy autor sleduje motivy pro

vznik  nakladatelství,  jeho  vývoj,  organizační  zázemí  a  detailně  mapuje  jeho

produkci. Část práce je také věnována dalším zájmům Martina Petišky, které mají

nepochybně vliv na jeho celkové intelektuální zázemí, jako například členství ve

společnosti Rotary nebo přednášková činnost na Karlově Univerzitě v Praze.

Přílohy práce se skládají ze dvou částí – seznamu knih vydaných nakladatelstvím

Martin a několika fotografií, zachycujících osobnosti, obrázky knižních ilustrací a

celé knihy, všechno úzce související s nakladatelstvím a jeho zakladatelem. Cílem

této práce bylo ukázat pokračující kulturní vliv osobnosti Martina Petišky a jeho

zesnulého otce na českou literaturu. V případě Martina Petišky to není pouze díky

jeho psaní, ale také jeho nakladatelské aktivitě. Petiškův styl je natolik svébytný a

tvořivý, že může být autor po právu přiřazen ke klasikům české literatury – prózy i

poezie,  fantastických  i  realistických  představ,  prací  vlastních  i  inspirovaných

cizími vzory.



Nakladatelství Martin nepatří mezi nejznámější, ale určitě produkuje zajímavou

literaturu, která podává koncentrovaný přehled o českých zemích, historii jejich

šlechty  a  náboženského  zázemí.  Zároveň  udržuje  odkaz  díla  nakladatelova

talentovaného otce.

Přísně vzato, produkce nakladatelství Martin není příliš velká, ale co ztrácí na

různorodosti, to získává na tradičních kvalitách, které korespondují s celkovými

konzervativními hodnotami, jež nakladatel považuje za vhodné zachovat. Je také

ukázáno,  že  Martin  Petiška  je  osoba  mnoha  intelektuálních  sfér  zájmu  od

nadačních  aktivit  a  loajální  práce  pro  společnost  Rotary,  k  filosofickému,

duchovnímu  a  paranormálnímu  výzkumu.  Pravděpodobně  nejcennější  projekt

nakladatelství - Almanach českých šlechtických rodů v Čechách a na Moravě - je

sám o sobě impresivní studií a bude takřka určitě používán dlouho v budoucnosti.

Tato práce pomůže ocenit svébytný styl obou diskutovaných osobností a poskytne

objektivní obraz o českém intelektuálovi rané postkomunistické éry.


