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Posudek diplomové práce Kateřiny Koudelkové "Daniel Sluníčko. Ze života 

pražských typografů" 

Prostřednictvím konkrétního zachytit celek a obecnější trendy je jedním z poznávacích 

znamení mikrohistorie. Věnovat se můžeme prakticky čemukoliv, jak furlanským mlynářům, 

tak i osudům "malých lidí" českého středověku, raného novověku, ale třeba i 19. století. 

Záleží pouze na nás, co si vybereme za prostředek zkoumání obecnějších procesů a pro jakou 

dobu tak činíme. Tak se o to podle mého soudu ve své diplomové práci věnované pražskému 

typografu Danielu Sluníčkovi pokouší i Kateřina Koudelková. Hned v úvodu své práce píše, 

že se její text snaží "na životě jednoho muže, v našem případě Daniela Sluníčka, poodhalit 

společnost pražských tiskařů a sazečů v 19. století, období plném změn v sociálních a 

národnostních oblastech." Prostřednictvím vybraného hrdiny tudíž usiluje o popsání něčeho 

širšího. Sama pisatelka v prvních odstavcích předkládané práce příliš skromně píše, že 

biografii Daniela Sluníčka "nelze považovat za žádné velké téma C .... )." S tímto názorem si 

dovolím nesouhlasit, vždy totiž záleží pouze na badateli a perspektivě, kterou si zvolí pro 

popis a reflexi vybraného problému. Tak i Daniel Sluníčko může být výborným 

prostředníkem poznání specifického prostředí pražských tiskařů a sazečů v 2. polovině 19. 

století, ať už je budeme zkoumat z hlediska profesního, sociálního či třeba národního. 

Předkládaná práce je přehledně rozdělena do několika částí, v nichž se pisatelka 

zabývá jednotlivými etapami Sluníčkova života. Své "pojednání" začíná obecnějším popisem 

problematiky tiskáren v 19. století - jejich proměn, modernizace i nárůstu jejich počtu. 

Vhodně si vytváří kontext, do něhož posléze zasadí životní osudy a aktivity "svého" tiskaře. 

Pisatelka přibližuje jeho dětství - všímá si postavení rodiny, studia a nástupu do učení na 

sazeče. Věnuje se rovněž i Sluníčkovým prožitkům a postřehům z hektického roku 1848. 

V další části se rozepisuje o Danielových peripetiích z neodmyslitelného vandru, během nějž 

sbíral potřebné zkušenosti pro svou další kariéru na různých místech monarchie. 

Samostatnou část věnuje Kateřina Koudelková spolkové činnosti pražských typografů 

a SlunÍčkově aktivitě v ní - zakládání Typografické besedy i zpěváckému spolku pražských 

typografů. Stranou nezůstane ani působení zmiňovaných typografů na poli organizace 

neodmyslitelných zábav, slavností a festivit. Zvláštní kapitola je věnována tiskařskému 

podnikání a aktivitám bratří Grégrů, u nichž byl "hrdina" diplomové práce delší čas 



v zaměstnání. Závěr textu tvoří slibně znějící oddíl věnovaný Sluníčkovu myšlenkovému 

světu. 

Kateřina Koudelková má svou práci podloženou archivním bádáním v osobních 

pozůstalostech a fondech Literárního archivu PNP a v Národního archivu. Při svém výzkumu 

využila především Sluníčkův Pokus vlastního životopisu, dále pak Paměti Zpěváckého spolku 

pražských typografů a v neposlední řadě čerpala informace z dobového tisku a sekundární 

literatury. Svůj přehled o zkoumané problematice pražských tiskáren a typografů osvědčila 

v jejich jmenovitém i statistickém popisu. Čtenář tak má věrný přehled o situaci, která 

v daných oblastech v Praze vládla (tiskárny, majitelé, doba působení atd.). Dokud autorka 

zůstává u tohoto faktického popisu obecných poměrů, je vše v pořádku. V mých očích však 

nastaly těžkosti ve způsobu líčení Sluníčkových osudů. Snad je to výsledek autorčiny snahy 

zachovat si od zkoumaného objektu odstup. Ten se však stal spíše kontraproduktivním. Její 

text je totiž plný pasáží, v nichž pouze parafrázovala Sluníčkův vlastní životopis, či 

zmiňované paměti, aniž by se s popisovanými ději sama kritičtěji vyrovnala, aniž by je nějak 

interpretovala a blíže problematizovala. Autorka skoro výhradně popisuje či konstatuje, aniž 

by na mnoha místech odlišila důležitost zachycených událostí. Důležitějš í postřehy a 

informace staví vedle sebe se zdánlivými margináliemi, jež podle mého soudu vybočují z linie 

autorčina popisu: "V nejtěžší chvíli se na něj usmálo štěstí, když mu po cestě zastavil povoz, 

který jel na nedaleké místo vyzvednout cihly. Vozka býval dříve formanem, procestoval 

mnoho zemí a znal i Čechy a Prahu. Ten nejen vytáhl deku a přikryl jí Danielovy nohy, ale 

byl tak hodný, že ho odvezl až do Lublaně." Má připomínka neznamená, že bychom se jako 

historici měli soustředit jen na "velké" a důležité události. I deka překrývající Danielovy nohy 

může mít v tomto textu své opodstatnění, je však třeba zmínit proč, pozměnit optiku popisu, 

například v primární líčení každodennosti vandru. Překrytí nohou nekonstatovat, ale 

reflektovat a problematizovat. 

Pouze parafráze Danielových vzpomínkových textů pak mohla odvést autorčinu 

pozornost od zajímavějších a nosných momentů. Jedním z nich je líčení Sluníčkova střetu 

s nadřízeným "polským Židem" Lowenthalem. Není totiž jasné, zda ono označení "polský 

Žid" je výrokem autorčiným, či Sluníčkovým. Zda je autokomentářem Sluníčka, či 

metakomentářem pisatelky. Každopádně jedná se o označení hodnotící, o charakteristiku, 

která má popisovanou situaci ohodnotit a ospravedlnit, jež nás může zároveň vést 

k myšlenkám o autorčině obhajobě Danielova prudkého vzplanutí, či naopak o Sluníčkově 



antisemitismu (proč tak reagoval, když z celého textu se jeví jako člověk nezištný, příjemný, 

ochotný a hodný?). 

Vedle těchto postřehů je ovšem třeba připomenout zajímavost vlastního tématu, které 

se pisatelka rozhodla zpracovat. Prostředí pražských tiskáren a jejich zaměstnanců nepatří 

mezi frekventovaná témata. Je proto třeba pozitivně ohodnotit autorčin úmysl pustit se do 

jeho zpracování. Stejně tak pozitivně vnímám pasáže věnované tiskařské aktivitě bratří 

Grégrů. Jejich prostřednictvím můžeme pomyslně nahlédnout do "kuchyně" jejich podnikání i 

vzájemných vztahů. Za zmínku stojí i pisatelčin pokus detailněji se zabývat myšlenkovým 

světem Daniela Sluníčka Uak však vymezuje pojem "myšlenkový svět"? Jak by ho 

definovala?), kterého tak nevnímá pouze jako stálý a nehybný objekt svého zájmu, ale jako 

cítícího a přemýšlejícího člověka s jeho postoji, hodnotami a názory. 

V předkládané práci prokázala autorka schopnost pracovat s prameny a jejich 

prostřednictvím sestavit souvislej ší obraz života konkrétního minulého aktéra, díky němuž 

uvedla své čtenáře do širší související problematiky. Prostřednictvím konkrétního nastínila 

obecné. Je možné vyslovit vůči některým postupům dílčí námitky. Ty však nic nemění na 

skutečnosti, že její práci doporučuji k úspěšné obhajobě. 

V Praze dne 12. května 2008 PhDr. Jan Randák, PhD. 


