
Oponentský posudek na diplomovou práci Radky Kmochové 

EXILOVÝ ČASOPIS SKLIZEŇ 

Diplomová práce sestává ze sedmnáctistránkové charakteristiky časopisu Sklizeň (1953-1968 a 

1979) a z článkové bibliografie periodika. Úvodní, "narativní" stránky jsou napsány solidně, opírají se 

o výzkumy posledních patnácti let a oproti nim nepřinášejí nic nového, což diplomantka bezelstně, a 

proto vlastně sympaticky přiznává. Uvědomuji si tlak diplomního žánru, ale v případě tak rozsáhlého 

materiálu, jakým bezmála dvacet let časopisu je, bych se nerozpakoval jako DP představit prostě 

původní bibliografii a úvodní partie bych omezil na slovníkový přehled o vývoji časopisu bez zdánlivě 

povinných citací z příruček. 

Vlastní bibliografie je napsána výborně. Zdůraznil bych slovo "napsána". Přestože každý takovýto 

soupis vyvolává u laika představu mechanické práce, která nevyžaduje strukturní rozhodnutí, 

stylistický um a schopnost rozumět čtenému textu a vykládat jej, je toto všechno zapotřebí, jen to ve 

výsledku pro čtenáře, kteří nikdy nic takového nedělali, vypadá jako cosi, co bylo nějak předem dáno. 

Bibliografie je pořádána chronologicky, takže při jejím pročítání si můžeme dělat představu o skladbě 

a náplni každého čísla, což je při časopisecké bibliografii informace, která je nezastupitelná (a která 

byla např. zčásti setřena při jinak dobrých soupisech České literatury nebo tištěného Kritického 

sborníku, kde se jednotlivé příspěvky sdružovaly dle rubrik). Soupis (s. 25-174) je opatřen autorským 

(s. 175-186) a předmětovým rejstříkem, což jsou nedílné součásti každé dobré bibliografie: bez nich 

je soupis dat "mrtvý", nelze s ním operativně pracovat. Kvituji navíc, že v případě předmětového 

registru diplomantka rejstříkovala nejen osoby (s. 187 -195), ale i instituce, jako nakladatelství, 

spolky, výstavy, časopisy apod. (s. 196-199), které bývají u časopiseckých redakcí běžným předmětem 

zájmu, ale při pořizování bibliografií se na ně někdy zapomíná. 

Bibliografický záznam je zvolen ekonomicky, neopakuje číslo a datum vydání čísla časopisu, jež stojí 

vždy nad první příspěvkem, a uvádí jméno původce, titul a stránkový rozsah. (Pro úplně hladkou práci 

s bibliografií by bylo skvělé, kdyby v záhlaví či zápatí běžela informace o příslušném ročníku a čísle; je 

to užitečné opatření, aby uživatel nemusel listovat na stránku, kde je číslo a datum uvedeno. Píšu to 

ale jen do závorky.) V hranatých závorkách následují anotace příspěvku. Diplomantka je formulovala 

věcně a hlavně vyrovnaně, což je pro bibliografii nejdůležitější kritérium. Oceňuji zejména, že se při 

popisu příspěvků vyhýbala jak jen to šlo výrazům, které jsou obsaženy v titulech, a skutečně tak 

čtenáře své bibliografie orientovala v dané problematice. Je to nezměrná práce, kterou jakoby není 

vidět, ale která ukazuje, že autorka soupisu musela každý příspěvek přečíst nebo pročíst a vlastními 

slovy jej pak charakterizovat. 



K bibliografickému záznamu mám dvě formální připomínky, které nejsou zásadní: (1) u zkratek či 

šifer, které diplomantka odkryla jménem v hranatých závorkách, by mezi posledním znakem a přední 

závorkou měla být mezera, (2) číslo každého příspěvku, vysazené tučně, by rovněž nemuselo být bez 

mezery "přilepeno" k zadní, "anotační" hranaté závorce, nýbrž by mohlo být odsazeno na pravý kraj 

layoutu: dnešní textové editory to bez problémů umožňují. Autorčino grafické řešení práci se 

soupisem neznemožňuje, ale korektury, které navrhuji, by operování s bibliografií ještě více usnadnilo. 

Ostatní kladu pod čáru. 1 

Vítám rovněž další dílčí rejstříky, díky kterým můžeme s časopisem pracovat dle hlediska žánrového 

(s. 200-214) nebo tematického (s. 215-226): svou chronologií se vracejí k soupisu jednotlivých 

příspěvků (odkazují na ně logicky už jen jménem autora, titulem a čísle záznamu) a provázejí uživatele 

bibliografie oblastí, již vytýčila a třídila sama diplomantka. Můžeme například sledovat, v jakém pořadí 

byly ve Sklizni zveřejňovány recenze. To je u~~itečné hledisko, přesto bych zde dal přednost soupisu 

abecednímu, jehož prostřednictvím bychom hned dostali informaci o tom, kdo a kolik recenzí psal 

(nebo publikoval básně či přispíval na téma š:kolství); neformuluji to jako výtku, řekl bych jen, že je to 

údaj prioritní a rejstřík v této části (tedy v části třídících registrů, umožňujících vyhledávat údaje 

"křížem") pak funguje skutečně jako rejstřík. Tak jak jej zhotovila diplomantka, to je chronologický 

soupis, komprimující a do jisté míry zdvojující hlavní soupis všech příspěvků, a v něm například básně 

Františka Listopada musíme vyhledávat tak, že pročítáme celé pensum na s. 200-206. Vím, že volám 

po komprimaci jiného druhu, a to autorského rejstříku, jsem však přesvědčen, že je to hledisko 

oprávněnější než to, jež zvolila diplomantka. 

Diplomovou práci ovšem doporučuji k obhajobě, a i když úvodní partie jsou hodně nevyrovnané, 

z výše uvedených důvodů navrhuji hodnocení "výborně". 

Myael Špirit Praha, 25. 1. 2010 

I Na jisté nesrovnalosti jsem narazil mezi autorským rejstříkem, evidujícím v kursivě i autorství překladu, a 
soupisem překladatelů (s. 230-231). Náprava je věcí několika minut. - V seznamu literatury (s. 245-247), ve 
struktuře záznamu, jejž zvolila diplomantka, je zbytečné uváděn podruhé datum publikace, stojí-li v úvodu 
celého záznamu. 


