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I. Stručná charakteristika práce 

Paměti Vlastislava Zátky, které Lucie Swierczeková zpřístupnila, nabízejí cenný průhled 

do sňatkových „strategií“ (rodina Karla Havlíčka, univerzitního profesora Františka 

Mareše, generála Jana Syrového atd.), do každodenního života veřejně činné rodiny (i 

jejích některých tabuizovaných míst), do vzájemných vztahů v rodině i řešení dědického 

řízení, představují i způsob firemního účetnictví. Prezentují,  jak se bydlelo, způsob trávení 

svátečních dnů i času letních pobytů (v Libniči). Vlastislav Zátka se nevyhýbal ani vylíčení 

průběhu nemocí, jejich způsobu léčení, umírání (svých rodičů). Autor pamětí se opíral a 

v textu využíval i dobový tisk, ať již jubilejní texty či nekrology. Zajímavé je vlastní 

vyznání autora pamětí v samotném závěru jeho díla, jde o rekapitulaci jeho politických 

postojů k poměrům, které panovaly v době první republiky a zejména v době jejího 

ohrožení německou okupací.  

 

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

Autorka, která se již během své profesní dráhy ediční práci věnovala, se rozhodla navázat 

na svou práci diplomovou a edičně zpřístupnit rozsáhlé paměti Vlastislava Zátky, muže 

z významné českobudějovické rodiny Zátkových. Její počin je o to cennější, že jednotlivé 

verze pamětí, jejichž existenci zmiňuje, získala díky svým kontaktům s potomky autora 

pamětí, kteří žijí v Basileji. Při rekapitulaci pramenných zdrojů uvádí, že část deníků a 

dalších materiálů byla zabavena nacisty a že se vrátil do držení rodiny jen jejich díl. Další 

části pozůstalosti jsou ještě uloženy v rodině, ale také v Archivu Národního muzea. 



Rodinnou část uložené pozůstalosti má ještě autorka v úmyslu prostudovat, resp. zveřejnit, 

což se po smrti syna Vlastislava Zátky Augusta v roce 2017 jeví jako možné.  

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

Editorka v úvodní studii rekapitulovala život autora pamětí, jeho sňatky (první s Marií 

Hennerovou, později Pujmanovou a druhý sňatek s Ludmilou Marešeovou), je záliby 

(uměleckým sbírkám, které byly za okupace a později po únoru 1948 konfiskovány, se 

nijak nevěnovala, protože jejich osudy již byly zpracovány jinými historiky). Pojednala i o 

autorově trpkém osudu po únoru 1948, o restrikcích, jimž byl vystaven a které bezesporu 

přispěly k jeho smrti v roce 1964 (jeho žena umírá 20. 11. 1989). 

V současném domácím i zahraničním historiografickém výzkumu je egodokumentům 

(korespondenci i pamětem, deníkům) věnována jak praktická pozornost (edice), tak 

pozornost teoretická. V tomto ohledu reflexe těchto metodologických přístupů v edici 

Lucie Swierzekové není příliš podrobná a důkladná. Mám tu na mysli jak především 

v minulých letech publikované práce o rodinném podnikání (vždyť „starý“ Zátka byl 

konkurentem V. Lanny!),1 tak práce obecnějšího charakteru.2 Taková metodologická pasáž 

v teoretické části edice by byla velmi potřebná. Pro širší veřejnost bude ale cenné 

editorčino připomenutí příruček, které v době první Československé republiky vznikaly 

právě pro sepisování rodinných pamětí.  

Rodina Zátkových si nesporně zaslouží pozornost ať již s ohledem na jejich působení 

v Českých Budějovicích, či v proslulém pražském závodě Zátkových. Lucie Swierczeková 

se již osudy rodiny v několika studiích zabývala, byla tedy na svůj úkol připravena. 

Překvapivé ale je, že právě výsledky svých dílčích výzkumů podrobněji nezúročila 

v úvodní studii ke své edici pamětí. Úvodní představení rodiny, jejího rodinného 

podnikání, jejího působení a vlivu ve veřejném prostoru je tak v úvodu k této disertační 

práci ukotveno především v editovaných pamětech. A to pochopitelně je limitujícím 

faktorem. S pochopitelným ohledem na cílového adresáta pamětí – tedy potomky jejich 

                                                           
1 Alespoň Pavel Bek, Milan Hlavačka, Rodinné podnikání v moderní době, Praha 2018; tíž, Ringhofferové, 

Praha 2020. V současné době je připravována k vydání i kniha o podnikání rodu Lannových.   
2 Starší práce Eduarda Maura, z novějších pak mj. Marcin Filipowicz, Alena Zachová, Rod v memoárech. Případ 

Hradec Králové, Červený Kostelec 2009; Radmila Švaříčková-Slabáková, Irena Sobotková, Marcin Filipowicz, 

Alena Zachová, Jitka Kohoutová, Marek Petrů, I rodina má svou paměť. Rodinná paměť v interdisciplinárním 

kontextu, Praha 2018.   



autora – lze jen s malou mírou nadsázky dílo Vlastislava Zátky hodnotit jako „hagiografii“ 

rodu (s tím souvisí samotné autorovo vyznání „postavit otci pomník“), v pasážích 

věnovaných samotnému životu autora pamětí pak místy – opět pochopitelně – 

sentimentálně laděné. Důvodem pro takto zvolený autorův tón není jen primární adresát 

pamětí, tedy jeho potomci, ale také skutečnost, že část pamětí, jak autorka popsala, vzniká 

na samém počátku nacistické okupace, která rodinu Zátkových velmi (ekonomicky i 

profesně) postihla. V disertační práci, určené především pro odborné publikum, absence 

důkladné analýzy širších souvislostí, které by podtrhly význam rodu i rodiny, není tak 

citelný, ale pokud by autorka uvažovala – a bylo by to vítáno – o publikaci pro širší 

veřejnost, byl by takový výklad o dějinách rodu naprosto nezbytný (alespoň dva markantní 

příklady: působení Augusta Zátky v Českých Budějovicích a Ferdinanda Zátky v Praze).   

Lucie Swierczeková má s ediční prací již zkušenosti, ty ve svém disertačním projektu jistě 

potvrdila. Přesto mám i k redakční práci několik připomínek (jednotlivé překlepy či užívání 

velkých písmen ponechávám stranou), ale rušivě působí, když jsou odkazy na poznámky 

umisťovány před interpunkční znaménka.  Pravděpodobně již s vizí budoucího vydání 

pamětí pro širší veřejnost jsou v poznámkách uváděny (představovány) i běžně známá fakta 

či osobnosti (např. panovnice Marie Terezie, František Palacký atd. atd.). Vzhledem 

k tomu, jak široké spektrum rodinných vazeb autor pamětí obsáhl, by bylo pro čtenáře 

užitečné, kdyby autorka nabídla rodokmen. V práci zmiňuje, že existuje, pokud jej nemohla 

využít, bylo by potřeba zpracovat alespoň základní schéma, osobní rejstřík, který edici 

pamětí provází, je výbornou pomůckou, ale rodokmen nahradit nemůže. Práci doprovází 

také rejstřík místní, který také svědčí o editorčině pečlivosti. Škoda také, že práci 

nedoprovázejí ilustrace. Je samozřejmě otázkou, jestli by to mohly být s ohledem na 

souhlas rodiny portréty zmíněných osobností (je tu vlastně jen jedna fotografie), či zda a 

v jaké kvalitě se zachovaly fotografie samotného autora pamětí, o němž je zmínka, že byl 

nadšeným fotografem, ale výmluvné by byly i fotografie v textu zmiňovaných náhrobků, 

či fotografie rukopisu, aby bylo zřejmé, jak paleograficky náročné bylo ediční zpracování.  

Škoda, že autorka buď neměla příležitost, nebo ji nevyužila, aby podrobněji 

konfrontovala svou edici pamětí se zmiňovanými dalšími zachovanými rodinnými prameny 

(korespondence, cestovní deníky atd.) 3  Takové srovnání by mohlo nabídnout vzácné 

představení osobních motivací, bezprostředních prožitků jednotlivých aktérů. 

                                                           
3 Odkazuje i na to, že „paměť rodu“ zaznamenala i jeho starší sestra Olga, ale toto její dílo se bohužel 

nedochovalo.  



 

IV. Dotazy k obhajobě 

S ohledem na výše zmíněné podněty kladu otázku, jak by autorka svou edici pamětí 

Vlastislava Zátky interpretovala s ohledem na současné bádání o „pamětech rodu“? 

Může autorka přiblížit působení Augusta Zátky s ohledem na jeho veřejnou činnost 

v Českých Budějovicích? Ferdinanda Zátky v Praze s ohledem na jeho rodinné podnikání?  

 

V. Závěr 

Jsem si vědoma náročnosti ediční práce, kterou editorka zpřístupňuje, je mi známa předešlá 

publikační činnost Lucie Swierczekové ve vztahu k dějinám rodu Zátkových a jejich 

veřejného působení, její disertaci doporučuji k obhajobě a doporučuji zároveň, aby zvážila 

vyslovené podněty, až bude dílo připravovat do tisku.  

 

Předběžně klasifikuji předloženou disertační práci: prospěla. 

 

 

 

V Praze 10. ledna 2022 Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. 


