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Posudek na disertační práci Dějiny českojazyčných časopisů pro děti v letech 1850 –

1989.

Autor: Mgr. Štefan Švec

Málokdy se stává, aby disertační práce byla tak podrobná a prozrazovala, že téma autora 

dokonale zaujalo, ba dokonce bych řekla, že zavalilo. Podle předložených tří dílů je jasné, že 

při studiu literatury nacházel kolega Švec další a další souvislosti, že sice zpracovával 

českojazyčné časopisy, ale uvědomoval si i vazby na časopisy cizí, které se snažil zachytit 

alespoň v náznacích, nebo v poznámkách pod čarou.

Dětské časopisy (nebo časopisy určené dětským čtenářům) úzce souvisejí se vznikající 

literaturou pro děti. Literatura pro děti ovšem koreluje se situací, kdy dospělí jsou ochotni 

uznat, že dítě není malý dospělý, ale vyvíjí se svébytně a má také svébytné potřeby. To 

mimochodem nebyla jen záležitost četby, ale také záležitost života obecně – zařízení

místností, oblékání, jídla apod. 

Na fenomén dětského čtenářství v souladu s poměrně obsáhlou knihou Otakara Chaloupky 

autor také poukazuje.

Z předloženého textu je patrné, jak se snažil Štefan Švec dětské časopisy uchopit a poukázat 

na všechny možné aspekty hodnocení. Ať už zvolí jakoukoli klasifikaci, vždy vidí také úskalí 

dělení časopisů – především strany 23 až 70. Je tedy nejen popisující, ale také pochybující.

Autor si všímá jednoho zásadního problému – odborníci zabývající se literaturou pro děti ne 

vždy oceňovali dětské časopisy kladně, ba často je považovali za nekvalitní a dítě odvádějící 

od hodnotné četby knih. Vadila jim – v dnešní terminologii bychom asi použili termín 

klipovitost – přerušování nebo kouskování četby, zábavnost na úkor didaktičnosti, kterou 

požadovali zejména učitelé. V hodnocení časopisů odbornou veřejností se také často ozývalo, 

že texty publikované v časopisech určených dětem jsou nekvalitní, nemají dostatečnou úroveň 

a že někdy dětské časopisy působí jako laboratoř autorů, kteří se na „ větší“ umění teprve 

chystají. Podobná námitka se týkala i ilustrací a grafické podoby periodik.

Pravda je, že někteří autoři takto dětské časopisy vnímali a vnímají, ale na druhou stranu zde 

publikoval jak Halas a Hrubín, tak Josef Čapek (ovšem hlavně v příloze Lidových novin 

určené dětem), nebo z mladších Ondřej Neff.
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Diskuse o dětských časopisech pokračovaly i v druhé polovině 20. století (především Zlatý 

máj). Autor končí svá zkoumání rokem 1989, ale obávám se, nebo spíš konstatuji, že 

vzhledem k současné produkci časopisů určených dětem, ať už v oblasti textové nebo 

výtvarné, by podobné diskuse mohly vypuknout znovu.

Periodizaci, kterou Švec zvolil, považuji za vhodnou, stejně tak vnitřní dělení – tedy Dětský 

časopis jako školní pomůcka; Dětský časopis jako umění, zábava a zdroj zisku; Dětský 

časopis jako výchova ke skupinové příslušnosti; Dětský časopis jako tvůrce autonomního

dětského světa; Unifikace dětství, nový rozvoj a dovršení tradice.

Za vhodné také považuji zařazení věcného a jmenného rejstříku, i když trochu nechápu, proč 

je Chaloupka uveden jen dvakrát, když na něj autor poukazuje mnohokrát.

Jako velmi vhodný postřeh hodnotím konstatování na s. 69 –  „ V neposlední řadě pak dětské 

časopisy významnou měrou zasahují dějiny budoucnosti – komunikují s dětmi, které 

budoucnost každé z minulých dob nakonec utvořily, a tím tuto budoucnost mohou více nebo 

méně ovlivnit. Vysledovat, jaké vzorce z dětských periodik se objevují později v tvorbě 

budoucnosti, když generace jejich čtenářů dospějí, je významný možný úkol jejich popisu. 

V souvislosti s tím by bylo zajímavé zkoumat i „možné“ dějiny periodik nikdy nevzniklých, 

avšak plánovaných či zamýšlených, případně zaniklých krátce po začátku vycházení, neboť i 

ty mohly pomoci při zkoumání intencí a společenských pohybů, z nichž existence časopisů 

vychází.“ 

Konstatuji tedy, že předložená práce je na vysoké úrovni, není pochyb o tom, že splňuje 

kritéria na disertační práci kladená a předpokládám, že ji autor obhájí.

Aby bylo o čem diskutovat, doplňuji pár poznámek:

Autor mi jistě vysvětlí, proč v tzv. kartotéce časopisy neřadil chronologicky, ale abecedně –

pokud je chronologický výklad, možnost chronologického řazení příloh (nebo kartotéky) se 

nabízí.

Při hodnocení toho, kdy se začalo mluvit o dětství, bych předpokládala také vliv 

francouzských encyklopedistů. 

Autor uvádí pojem předčtenáři – obvyklé bývá spíš nečtenáři.

Co si představuje pod pojmem žánr Dívčí stránka ? s. 56

Na s. 46 pod čarou Novikovův titul Detskoe čtenie dlja sedza i razuma. Nejde o překlep? 

Pokud má být časopis ruský, nebylo tam serdza? 

Dovoluji si autora upozornit, že dětskými časopisy se zabýval také titul Děti a my – vydávaný 

Avicenem, a to v několika pokračováních.
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A dvě marginálie na závěr. Tuší autor, kdo byla Josefa Pedálová? Při čtení práce mne 

poněkud rušilo časté používání slova práce. Vzhledem k tomu, že se kolega Švec pohybuje 

v médiích, předpokládala bych, že nalezne pár synonym: text, materiál, studie apod.

Doc. PhDr. Barbora Osvaldová

19. listopadu 2010




