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I. Stručná charakteristika práce 

Dizertační práce se zaměřuje zejména na zátkovské rodinné paměti a jejich ediční zpracování. Edici 

předchází kromě stručného pojednání o pramenech a literatuře kapitola věnovaná ego dokumentům 

a ediční práci s nimi. Další je pak věnována přímo rodinným pamětem, věnuje se osobnosti jejich autora 

Vlastislava Zátky, popisuje jeho život a prostředí, ze kterého pocházel. 

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

Těžištěm práce je ediční zpracování zátkovských rodinných pamětí. Vlastní text autorky dizertace, jímž 

edici uvádí, není rozsáhlý. Její situace je ztížena skutečností, že k tématu zátkovské rodinné historie 

není příliš mnoho sekundární literatury. O to více je škoda, že nezúročila své poznatky získané při 

zpracování rozsáhlého fondu rodiny Zátkových uloženého v Archivu Národního muzea a nevyužila také 

svůj předcházející výzkum, jehož výsledkem byla diplomová práce a několik článků věnovaných rodině, 

rodinnému životu, politice, podnikání a rodinným aktivitám v kulturní a osvětové oblasti. Bylo by 

přínosné v dizertační práci více reflektovat společenské události daného období a zasadit Zátkův rod 

do kontextu regionálních i českých dějin. 

Metodologický úvod je poměrně krátký, věnuje se jednak metodice editorské práce, jednak diskusi 

týkající se samotného třídění a určování ego dokumentů. Nejpodrobněji se zabývá různým pojetím ego 

dokumentů (W. Schulze, Benigna von Krusenstjern, diskusní fórum v německém a polském prostředí). 

Pomíjí však významnou skupinu ego dokumentů označovanou jako paměti rodu — připomínám 

zejména práce Radmily Švaříčkové Slabákové z FF Univerzity Palackého v Olomouci, které se věnují též 

paměťovým studiím, rodinným pamětem a dalším ego dokumentům. 

Vlastní ediční poznámka by mohla být podrobnější, příklady úprav jsou poměrně skromné. V podstatě 

není úpně zřejmé, jaké zásahy autorka do textu dělala (viz např. přepis slov cizího původu – 

filosofie/filozofie, gymnasium/gymnaziální aj.). Podařilo se však editovat poměrně zajímavý příspěvek 

k dějinám každodenního života české společnosti. 

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

1. Struktura argumentace. 

Práce byla podle obsahu i podle textu rozčleněna do šesti kapitol, zatímco v úvodu i abstraktu autorka 

píše, že je rozdělena na tři části. Dle mého názoru by bylo přehlednější strukturovat ji do dvou 

základních částí a úvodu. První část tvoří autorčin vlastní text věnovaný jednak ego dokumentům, 

jednak rozboru zátkovských rodinných pamětí a okolnostem jejich vzniku. Druhou, nejrozsáhlejší část 

dizertační práce tvoří vlastní edice rodinných pamětí, jejíž součástí je jmenný a místní rejstřík. Práci 

uzavírá seznam pramenů a literatury. Autorka mohla svoji práci rozčlenit přehledněji. 

2. Formální úroveň práce 

Autorka píše plynule, čtivě a srozumitelně. Často si však při výkladu vypomáhá obšírnými citacemi, 

které jsou doslovně převzaty z textu edice. Mohla by častěji dané poznatky syntetizovat, zasadit historii 

rodiny Zátkových do širšího kontextu. Rušivé jsou četné překlepy a chyby vzniklé z nepozornosti (např. 

na s. 1 v úvodu autorka chybně uvádí název Jihočeského sborníku historického jako Jihočeský časopis 



historický). Chybné je také umístění indexů poznámkového aparátu. Čísla poznámek se obvykle píší až 

po interpunkčních znamínkách. 

Nepříliš početná obrazová dokumentace je vložena přímo do textu. Samostatná obrazová příloha 

mohla text doplnit o portrétní fotografie, ukázku rukopisu pamětí, strojopisu s rukopisnými opravami, 

náčrt rodokmenu, fotografie reálií atd. 

3. Práce s prameny či s materiálem 

Vlastní metodologický rozbor se věnuje jednak metodice editorské práce, jednak diskusi týkající se 
samotného třídění a určování ego dokumentů. Chtěla bych připomenout kromě správně zmiňovaných 
prací I. Šťovíčka i práce Editor a text. Úvod do praktické textologie. Redigoval Rudolf Havel a Břetislav 
Štorek, Praha 1971, nově 2006; dále Michal Kosák – Jiří Flaišman a kol., Editologie (Od náčrtu ke knize), 
Praha 2018. Celkem podrobně se autorka věnuje různým pojetím ego dokumentů. Při práci se 
sekundárními prameny patřičně nevyzvedla významnou skupinu ego dokumentů týkající se pamětí 
rodu. (Zejména I rodina má svou paměť: rodinná paměť v interdisciplinárním kontextu, Radmila 
Švaříčková Slabáková, Irena Sobotková, Marcin Filipowicz, Alena Zachová, Jitka Kohoutová, Marek 
Petrů, Praha 2018). 
S primárními prameny, tedy zejména s Rodinnými paměťmi dr. Vlastislava Zátky, pracuje dobře. Chci 
vyzvednout i iniciativní osobní kontakt s potomky, kteří vlastní významnou část rodinných dokumentů. 
Díky těmto kontaktům mohla objasnit některé okolnosti omezující přístup zejména k privátním 
záležitostem některých členů rodiny. 

4. Vlastní přínos 

V pojednání o pramenech a rozboru literatury provedla autorka víceméně standartní přehled. Větší 

podrobnost by nebyla na škodu, neboť autorka má vlastní zkušenosti s edičním zpracováním deníků i 

korespondence. Prokázala je i v zde představené edici Rodinné paměti dr. Vlastislava Zátky. V rozboru 

rodinných pamětí a podrobném objasnění okolností jejich vzniku by bylo vhodné více využít dalších 

pramenů, které autorka zmiňuje (s. 40) – osobní a cestovní deníky, korespondenci, rodinné historky. 

Předpokládám, že důvodem byla skutečnost, že jsou z části uloženy v soukromém držení potomků 

žijících v Basileji. 

Autorka editovala strojopisnou verzi pamětí se Zátkovými poznámkami, která byla podrobena značné 

autocenzuře V. Zátky. Do jaké míry přihlížela k jiným verzím a materiálům, není z textu zřejmé. 

Zajímavé by bylo v tomto kontextu editovat ukázky z již zmiňovaných cestovních deníků nebo 

korespondence, popř. zpracovat rozhovory vedené s potomky, které by mohly nejen korigovat a 

doplnit editované paměti, ale i zajímavě příspět do orální historie. Přehlednosti by prospěl i existující 

rodokmen rodiny Zátků, který by čtenáři usnadnil orientaci v osobnostech této rozvětvené rodiny. 

Autorka na s. 55 uvádí, že se jí nepodařilo nalézt další podobný příklad takto rozsáhlého svědectví o 

rodině, který by byl vhodný ke komparaci s textem V. Zátky. V této souvislosti připomínám např. 

vzpomínky příslušníka jedné z významných českých měšťanských rodin sahající od poloviny 19. století 

do doby kolem Mnichova – Vladimír Hellmuth-Brauner, Paměti rodu, Praha 2000. Drobná oprava: 

nezjištěný „profesor Lovenz z Vídně“ (s. 192) je Adolf Lorenz (1854–1946) zakladatel rakouské 

ortopedie, žák Eduarda Alberta. 

Čtení edice mě obohatilo o vědomosti o rodině Zátkově, která se zapsala nejen do českobudějovických 

dějin. Se zájmem jsem si přečetla též zmínky o návštěvě T. G. Masaryka, o jeho dceři Alici, která na 

počátku 20. století vyučovala na lyceu v Českých Budějovicích (s. 108–109), kde se rodina Zátkova 

dlouhodobě angažovala, o synu Boženy Němcové Karlu Němcovi, profesoru hospodářské školy 

v Táboře, který založil zahradu u rodinné vily v Lišově (s. 231), či vzdáleném příbuzenství rodiny Zátkovy 

s Karlem Havlíčkem (jedna z dcer jeho bratra Františka Havlíčka Karla se provdala za továrníka 

Vlastimila Zátku, s. 105an). 



Za největší přínos považuji, že práce je autentickým, byť idealizovaným, svědectvím každodenního 

života měšťanské rodiny v období od konce 17. století do roku 1940 a dokladem kulturně 

společenského života českobudějovického regionu. 

 

IV. Dotazy k obhajobě 

Budete se dále věnovat zátkovské historii? Bylo možné porovnat jednotlivé verze pamětí a liší se 

v něčem? Na s. 3 zmiňujete cestovní deníky a osobní záznamy V. Zátky. Co podnětného jste v nich našla 

a co s nimi zamýšlíte? Trvá Váš kontakt s rodinou v Basileji? Neuvažujete o publikování rozhovorů 

s rodinnými příslušníky jako příspěvku do orální historie? 

V. Závěr 

 

Přes výše uvedené výhrady předběžně klasifikuji předloženou disertační práci jako prospěla. 

 

 

Praha, 7. 1. 2021 PhDr. Helena Kokešová, PhD. 


