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ŠVEC, Štefan: Dějiny českojazyčných časopisů pro děti v letech 1850-1989. Rkp., Praha 
FSV UK 2010, 210 s. + 2 sv. kartotéky a příloh (785 s.)

(Posudek oponenta doktorské dizertační práce)

Je s podivem, že obsáhlá problematika časopisů pro děti a mládež netvoří natolik integrální 
součást dějin dětské literatury či dějin médií, jak by se na první pohled mohlo zdát. Právě na tuto 
skutečnost poukazuje obsáhlá dizertační práce Mgr. Štefana Švece, která se zaměřila především na 
českojazyčná periodika od jejich vzniku v polovině 19. století až po přelomové období konce 
roku 1989.

Doktorská práce je rozvržena do pěti, resp. šesti samostatných kapitol, které na sebe 
chronologicky navazují a tvoří jeden soudržný celek. Jejich výstižné názvy dostatečně 
charakterizují převládající funkci dětských časopisů ve vymezeném období; Štefan Švec se v nich 
zabývá zejména hlavními tituly, nakladatelstvími, redakční mi kolektivy, sleduje náklad periodik, 
jejich funkci a především obsahové proměny dětských časopisů s ohledem na dobově podmíněné 
vnímání příjemců, tedy dětí a mládeže. Než ovšem přistoupil k samotnému výkladu, autor pečlivě 
zmapoval terén z hlediska metodologie, jejímuž propracování věnoval několik desítek stran a 
vyrovnal se s řadou podnětů. Svébytnou součástí dizertační práce je pak dvousvazková kartotéka 
jednotlivých titulů, v níž autor sleduje základní encyklopedické parametry (název, periodicita, 
redakce a spolupracovníci, charakteristika) a jednotlivé tituly doplňuje obrazovým materiálem. 
Ilustrativní materiál ostatně doprovází i výkladovou část práce. Výkladovou část práce dále 
významně rozšiřují další přílohy.1 K formální struktuře dizertační práce však vznáším zásadní 
námitku: rukopis totiž postrádá standardní závěr, který by sumarizoval nové poznatky a naznačil 
jejich využití pro další bádání (tuto roli nemůže plnit cizojazyčný abstrakt).

Jak Štefan Švec několikrát upozornil, téma dětských časopisů u nás sice již bylo některými 
badateli otevřeno, stále však chybí syntetizující pojetí a komplexní zhodnocení této problematiky. 
Autor přitom předložil solidní interdisciplinární práci, v níž nepodává pouze historický nástin 
vývoje dětských časopisů (založený na kompilaci dosavadní literatury a vlastním studiu periodik), 
přičemž zejména upozorňuje na jejich nedocenění v oblasti dějin dětské literatury obecně (s. 12), 
ale souběžně mapuje jejich specifickou mediální roli v různých etapách vývoje. Autor nicméně 
nepředkládá hotový koncept, sám předpokládá, že jeho práce bude impulsem k dalšímu bádání, 
které upřesní pozici dětských časopisů.

Znakem badatelského přínosu je také skutečnost, že autor nabízí vlastní periodizaci, která 
se podle mého soudu jeví jako velmi funkční. „Zakladatelské“ období do 70. let 19. století 
charakterizuje jako léta, v nichž byl dětský časopis chápán jako školní pomůcka. V dalších letech
až do první světové války se k původní funkci přidává komerční zájem, který pro dětské časopisy 
„objevuje“ jejich zábavnou funkci. V období do roku 1935 se v souladu s republikánskou ideou 
odráží především výrazná diverzifikace společnosti, zde charakterizovaná výrazným nárůstem 
počtu titulů dětských časopisů. Za jakýsi vrchol této etapy vývoje autor spatřuje léta 1935–1948, 
v níž se tato periodika stávají doslova hybateli světa dětí a mládeže, a to navzdory dramatickému 
společenskému a politickému vývoji, který vyústil v šest let nacistické okupace. Následující 
desetiletí po roce 1948 Štefan Švec vnímá jako etapu, která přes politickou a ideologickou 
kontrolu komunistického režimu do určité míry syntetizuje řadu prvků dosavadního vývoje, 
etapu, která staví na svérázné interpretaci tradic českých dětských časopisů a uplatňuje vlastní 
estetické či pedagogické pohledy.

                                                          
1 Dětské rubriky a přílohy v časopisech pro dospělé; Regionální časopisy a vlastivědné sborníky; Druhy a příklady 

časopisů pro mládež; Zájmové a oborové dětské časopisy; Dětské časopisy vycházející v češtině mimo území 
českých zemí; Stručný přehled dějin slovenských časopisů pro děti; Dějiny dětských časopisů v kontextu dějin 
školství; Nástin souvislostí dějin dětských časopisů s dějinami časopisů pro dospělé; Marginální, příležitostné a 
reklamní časopisy; Cizojazyčné časopisy na území Čech a Moravy – přehled nejznámějších titulů.
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Ke koncepčnímu uchopení a zpracování tématu nemám zásadních připomínek. Přesto 
vznáším pro potřeby rozpravy několik diskusních podnětů:

– práce se, jak je na řadě míst uvedeno, zabývá „českými a moravskými“ časopisy (s. 11, 26, 
40, 41, 47, 87, 151), přičemž se programově nezabývá regionálně profilovanými periodiky.
Tato formulace ovšem pomíjí Slezsko jako historickou zemi; připomínám, že autor navíc
zmiňuje vznik prvního dětského časopisu ve Slezsku, tedy „České mládeži“ (1905-1911). 
Domnívám se, že by postačovalo vyhnout se ne příliš šťastnému slovnímu spojení „český 
a moravský“, které zde chybně reprezentuje celé území českých zemí (zvl. formulace s. 
41, 47). Z věcného hlediska je však v rozporu se skutečností tvrzení, že v 80. letech se 
„český živel v zemích Koruny české postupně stává živlem dominantním“ (s. 99); právě 
v případě Slezska to rozhodně nelze tvrdit.

– i když autor deklaruje, že nepodchytil všechny české dětské časopisy (s. 14), lze však 
konstatovat, že nepominul podstatné tituly. Přesto doporučuji k zamyšlení, zda by do 
celkového konceptu neměly být zahrnuty alespoň tyto další tituly:

- Série esperantských periodik vydávaných mládeží pro roce 1945. Práce se sice zabývá 
českojazyčnými periodiky, nicméně je třeba vidět, že esperantské tituly byly určeny 
českému čtenáři; v tomto smyslu by bylo možné ještě rozvinout argumentaci uvedenou 
na s. 39 („českými“ periodiky zde míněny jazykově české tituly, nebo je uplatněno 
teritoriální hledisko). Konkrétní periodika: Junularo, agu! – Mládeži, čiň se! (Opava), 
Esperanto Vorto – Esperantské slovo (Lanškroun), Esperanto - Junularo – Esperanto –
mládež“ (České Budějovice), Frateco – Bratrství (Třebíč), Fajrero – Jiskra (Ostrava), 
Juna Voĉo.

- Časopis Letecký modelář: jedná se o zájmový časopis (není zastoupen v příloze 
zájmových časopisů), soudím však, že jde o jiný případ, než např. „Mladý filatelista“, 
který se programově zaměřoval na mládež, jak autor správně konstatuje na s. 38. 
Zejména první ročníky Leteckého modeláře (zvl. 1950-1952) byly zaměřeny na nejmladší 
kategorii zájemců více, než tomu bylo v dalších letech; mj. o tom svědčí také 
otiskování komiksového příběhu a románu na pokračování, což v dalších letech mizí
(srv. s. 180). Název Modelář, jež autor letmo zmiňuje, byl zaveden až od roku 1963. 

- Cyklostylovaný a kulturně zaměřený časopis Hrátče, vydávaný v letech 1947–1949 
pražskou středoškolskou mládeží (zde ke s. 195).

– k problematice postavení dětí ve světě masových medií (zvl. s. 18, 60) bych doporučoval 
zamyslet se více nad oblastí dětského hraného filmu, hudby pro děti (včetně hudby 
vážné) a podchytit zejména momenty spjaté s českým prostředím. Ty podle mého soudu 
nepochybně napomohly specifickému přínosu českých dětských periodik. 

– poměrně citelně se tlak cenzury a propagandy v tisku začal objevovat již po Mnichovu, 
ne až po okupaci českých zemí, jak je uvedeno na s. 163. K tomu dodávám, že říšské 
propagandě podléhal nejen zmiňovaný Správný kluk, Dívčí svět (s. 164), ale také Mladý 
hlasatel, což z dnešního pohledu působí skutečně protivně (propagace říšských zbraní, 
soutěž vypsaná wehrmachtem, „Půlhodinka němčiny“, propagace činnosti Hitlerjugend, 
důraz na různost lidských ras2).

– v práci bych uvítal přehledy komiksových seriálů, které v dětských časopisech 
vycházely; např. ke s. 200.

– okruh použité literatury a pramenů doporučuji doplnit o nedávno publikované paměti 
Karla Bureše „V týmu s Foglarem“ (2009); sborník „Fenomén Foglar“ (ed. Ivo Jirásek, 

                                                          
2 Např. O nadvládě bílé rasy nad ostatním světem. Mladý hlasatel, roč. 6 (1941), č. 27, s. č. 443.
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2007); zásadní práci Pavla Janáčka „Literární brak“ (2004; zvl. k problematice na s. 189); 
případně mou práci „Únor a kultura“ (2004; ke s. 193 – poznámka)

Jak jsem již uvedl, tyto námitky vnímám jako podněty do rozpravy, celkově však nekalí 
velmi příznivý dojem z předložené doktorské dizertační práce, která je psána vyzrálým jazykem a 
její autor pracuje s výstižnými formulacemi. Nejen z hlediska věcného přínosu, ale také s ohledem 
na obrazový doprovod, si práce zaslouží publikovat. 

V příloze posudku dále připojuji přehled nemnohých drobných věcných a formálních 
nedostatků, které se mi podařilo zachytit, a které by měly být zohledněny v případě přípravy 
rukopisu ke knižnímu vydání.

Závěrem s potěšením konstatuji, že studie Mgr. Štefana Švece splňuje kriteria kladená pro 
doktorskou dizertační práci (Ph.D.), a proto ji 

doporučuji k obhajobě.

V Opavě, 31. 10. 2010

Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Ústav historických věd

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Slezská univerzita v Opavě

Příloha:

– s. 23: překlep – „šíře“
– s. 23, 25, 43 ad.: nejednotné psaní časopisu „Štěpnice“
– s. 43: termín „Slovenský štát“ je neoficiální pojmenování Slovenské republiky v období 

1939-1945
– s. 66: doplnit „krajský tajemník KSČ“ O. Šling
– s. 88: překlep – „časopisů“
– s. 93: nakolik lze vztáhnout počet předplatitelů prvních časopisů ke skutečnému nákladu?
– s. 104: v případě poč. 20. století nelze psát o „Slezské“, ale „Polské Ostravě“
– s. 128: výklad o časopisu Skřivánek je již opakován na s. 125
– s. 145: místo „inzerátové“ lépe – „inzertní rubriky“
– s. 154: postrádám citaci k problematice časopisů v terezínském ghettu
– s. 159: příběhy „Rychlých šípů“ epizodicky vycházely i na jaře 1946 v Junáku (upoutávka 

na obnovení vydávání)
– s. 168: po roce 1945 skutečně nesměly soukromé osoby vydávat časopisy; výjimku ovšem 

tvořil Kritický měsíčník Václava Černého
– s. 169 ad.: soudím, že postava Kačera Donalda se píše s velkým „K“
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