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Posudek magisterské diplomové práce Ireny Boušové „Distribuce novin z rukou poštmistrů. O 

vytváření komunikační sítě mezi čtenáři Krameriových novin na sklonku 18. století“, FHS UK, 

Katedra obecné antropologie, Praha 2010

Vedena dlouhodobým zájmem o dějiny poštovnictví, rozhodla se Irena Boušová ve své magisterské 

diplomové práci prozkoumat souvislost mezi rozvojem poštovní sítě a nárůstem novinové produkce na 

jedné a utvářením moderních (národních) společenství na druhé straně, to vše na příkladu českých 

zemí a českojazyčných novin na konci 18. století. Autorka se v prvním plánu úmyslně nezaměřuje na 

zdroje a obsahy představ o těchto společenstvích (abychom užili Andersonův termín), ale na 

podmínky jejich šíření a sdílení, tedy na komunikaci a její média. Zejména v 1. kapitole (Kořeny 

moderní společnosti) se proto inspirovala především těmi teoriemi nacionalismu, které na kvalitativně 

novou komunikaci příslušníků nestavovských společenství či přímo na úlohu pošty a poštmistrů 

kladou důraz (zmíněný Anderson, Hroch, Habermas). Když zde Boušová mj. polemizuje 

s Habermasovým závěrem, že veřejný prostor je výdobytkem 18. století, je třeba upřesnit význam 

tohoto pojmu. Ani zmiňovaný autor by zřejmě nepopíral existenci dílčích, lokálních či stavovsky 

omezených „veřejných“ prostorů, do nichž však přístup nebyl umožněn každému. Proti lokální 

omezenosti a nemožnosti zejména nižších společenských vrstev v tomto hierarchizovaném prostoru 

artikulovat a prosadit své požadavky (a vstoupit do něj coby aktér) by se však na druhou stranu dalo 

argumentovat revoltami, vzpourami a rezistencí velkého rozsahu (jakými byly mnohé konflikty 

spojené s reformací, např. německá selská válka, kde významnou roli hrál právě knihtisk, potažmo 

letáková publicistika, takže bychom možná i zde mohli hovořit o svého druhu literární veřejnosti). Je 

otázkou další historické revize Habermasova konceptu ukázat, zda tyto náboženské veřejné prostory 

větší či menšího rozsahu měly nějakou spojistost s veřejným prostorem měšťansko-osvícenským (kde 

naopak právě v bikonfesijním Německu byly veškeré náboženské otázky z debaty vyloučeny). Na 

materiálu Ireny Boušové (a v dosavadním bádání) je ostatně zřejmé, že konfesijní přináležitost byla –

v potoleranční době – překryta či aspoň částečně anulována národn(ostn)í přináležitostí, která byla 

určena mj. „slavnou“ a „hrdinskou“ minulostí (Kramerius tak chtěl v roce 1791 znovu vydat ,hrdinské 

činy našeho znamenitého rytíře Jana z Trocnova‘, s. 76).

Ze sekundární literatury měly pro Irenu Boušovou význam ještě práce Wolfganga Behringera 

k dějinám říšského poštovnictví, resp. jeho chápání masivního rozvoje právě poštovního spojení v 18. 

století jakožto „komunikační revoluce“. Účelnost pasáže o „nových přístupech v dějinách“ (s. 12-14), 

jimiž autorka míní přístupy historickoantropologické, resp. snahu dobrat se významu (kulturně 

relevantního) jednání z pohledu „domorodce“, není naproti tomu zcela zřejmá, neboť pošty i novinová 
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produkce jsou v následujícím textu z hlediska aktérského, či co do recepce a reflexe těchto jevů

pojednány jen okrajově. Ne v každém případě je tedy možno sociální dějiny komunikace označit za

historickou antropologii.

Kapitola 2., věnovaná poštovnictví, stojí z větší části na starší literatuře, případně na rukopisných 

pozůstalostech, uložených v Poštovním muzeu, přičemž mezi zdroji dominují texty Františka Roubíka. 

(Zajímavé by v této souvislosti bylo položit si otázku, z jaké pozice právě Roubík a jiní „klasikové“ 

dějiny poštovnictví píší. Patrně půjde většinou o faktografické práce, těžící z centrálních zemských 

fondů, které budou vývoj poštovnictví podávat jako neustálé zdokonalování, resp. vývoj směrem 

k současnému stavu.) Autorka v této kapitole sleduje především snahy centrálních úřadů, potažmo 

panovníků podřídit si poštovní služby a spojení, centralizovat je a zpravidelnit. Tyto snahy mohly být 

motivovány ekonomicky (faktický monopol na poštovní služby a poplatky s nimi spojené), zároveň 

bylo možno poštovním monopolem získat jakousi kontrolu nad územím a jeho infrastrukturou

(silnicemi); přeprava zásilek a osob pak probíhala nejenom se „státním“ povolením a dohledem, ale 

mohla být i z jednoho místa (či několika míst) evidována a ovlivňována. Za podrobnější rozpracování 

by proto stály obecnější motivy etatizace poštovní komunikace, ale také soudobé vnímání pošty jako 

modernizační záležitosti (rychlost=modernita), kterou dokáže zajistit jedině byrokratický 

centralizovaný stát (paradoxně jsme dnes svědky opačného trendu k privatizaci těchto služeb s 

argumentem neefektivnosti jejich veřejného provozování). Shrnuje-li autorka na s. 61-62, že cílem 

inovací v druhé polovině 18. a první polovině 19. století bylo zrychlit přenos informací, lze se ptát, 

proč se zájem na rychlé komunikaci objevil právě v této době, zda šlo jenom o využití nabízejících se 

technických možností, jinými slovy zda tyto možnosti stimulovaly zájem, či naopak. Zde by bylo 

místo např. pro mikrohistorický výzkum.

Historickoantropologický přístup by byl nadto opatrný při užívání pojmu „stát“ pro období před rokem 

1800. Autorka o něm píše jak v roce 1718, tak např. po roce 1749 poměrně nediferencovaně (s. 39/40, 

44), jako by se v činnosti jednotlivých ústředních a zemských úřadů projevovala jakási jediná a 

jednolitá intence. Zohlednit a rozlišit by zde bylo třeba úlohu panovníků, představitelů různých 

(dvorských) komisí, případně jednotlivých poštovních správců; na moderní sociálněhistorické 

zpracování, o něž by se bylo možné opřít, však poštovnictví v habsburské monarchii 18. a 19. století 

stále čeká.

Spíše ilustrativní funkci má podkapitola 2. 5., představující na základě poštovní knížky Václava 

Schwarze (1800) a vídeňského novinového ceníku (1838) tituly periodik, distribuovaných mj. 

poštmistry v Praze, resp. v hlavním městě monarchie. Autorce bych zde vytknul několik formálních 

pochybení – v popisku k obrázku 2.1. na s. 50 je podle všeho špatně uveden zdroj (v roce 1800 jím

není vídeňský novinový ceník, ale Schwarzova knížka); přesnější označení zde uvedených periodik by 

spíše než „německé“ či „francouzské“ mělo být „německo-“ resp. „francouzskojazyčné“. Citace z 

oběžníku vrchní poštovské správy ve Vídni z roku 1836 (s. 51) pak zjevně obsahuje několik chybných 

čtení, resp. přepisů („gesesst“, správně „gesetzt“; „beaustragt“, správně „beauftragt“; „Amtshüre“, 
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správně pravděpodobně „Amtshütte“). I na s. 56 a 57 je možné objevit chyby v názvech časopisů, 

vzniklé možná nepozorností („Leipzige neue Zeitschrift“, „Annaley de Voyages“, „duchowenstwö“).

Težištěm Boušové diplomové práce (a výzkumu) je 3. kapitola, přesněji část 3.2., tedy analýza 

Krameriových novin z let 1790-1795. S ohledem na to by bylo bývalo možná na místě pozměnit název 

hlavní kapitoly (s. 63), nepojednává se v ní totiž zdaleka o dějinách novinového zpravodajství 

v Čechách (navíc v neurčeném časovém rozmezí). Rozboru Krameriovy pěti- až šestileté novinové 

produkce předřazuje autorka pojednání o vývoji novin a novinového zpravodajství v Čechách zhruba 

od 16. století a stručný biogram Krameria coby nakladatele a novináře. Ve zkoumaných výtiscích ji 

zajímá – a v tom je práce zvláště přínosná – vztah vydavatele novin a jejich čtenářů; Boušová dokládá, 

že komunikace mezi nimi probíhala prostřednictvím novin oboustranně, hranice mezi autorem 

„čtenářského příspěvku“ a „lokálních zpravodajem“ byla v této době zřejmě ještě neustálená, noviny 

dokonce sloužily jako médium komunikace mezi čtenáři navzájem – pak se samozřejmě můžeme ptát, 

jestli takovýto „vzkaz“ jednoho čtenáře druhému v novinách můžeme označit za komunikaci 

soukromou nebo veřejnou; platí to ostatně pro veškerou moderní inzerci. (Autorka si nadto správně 

klade těžko zodpověditelnou otázku, zda některé čtenářské dopisy nebyly fiktivní. I kdyby tomu tak 

však bylo, jenom by to potvrzovalo nárokovanou komunikační úlohu novin – pro ně a pro jejich 

prestiž totiž bylo dobře, když se mohly vykázat čtenářskou odezvou).

Z Krameriových komentářů a pokynů lze také usoudit, že čtenáři novin se nacházeli i mezi 

předplatiteli jím vydávaných dobových knižních „novinek“ a že Česká expedice tak představovala 

svého druhu informační uzel. Zároveň ale v této době od vydavatelské a redakční činnosti odděluje

novinová distribuce a placení předplatného, které přejímá pošta. 

To, jak se v rámci interakce mezi vydavatelem, přispěvateli a čtenáři mohla šířit představa „národa“ a 

národní přináležitosti, stejně jako neusazenost těchto představ a pojmů, demonstruje Boušová 

v kapitole 3. 2. 4. V dopise „upřímného Slováka“ z Uher (z roku 1790, s. 78) je patrné vnímání češtiny 

a slovenštiny jako dvou různých, fakticky však totožných jazyků. Pro Krameria jsou národem jak 

Češi, tak Moravané a také Slováci (s. 80), zároveň však jinde pléduje pro dominanci maďarštiny 

(„uherského jazyka“) v Uhrách, zřejmě aby implicitnně paralelně podpořil postavení češtiny 

v Čechách (v konkurenci s němčinou, s. 81). Při poukazu na tento rozpor je nutné připustit, že 

Kramerius mohl na Slovensku počítat s diglosií, tedy s úředním jazykem „uherským“ a vedle toho se 

slovenštinou. Stejně tak je ale možné, že postevení maďarštiny vyzdvihl bez ohledu na jazykovou 

situaci na Slovensku. 

Bylo-li cílem Ireny Boušové dát dějiny poštovniství do souvislosti s širšími společenskými změnami, 

v nejobecnější rovině se jí to povedlo, byť o poštmistrech a poštovní síti neříká v tomto ohledu o 

mnoho více, než že vytvářeli nutnou infrastrukturu pro šíření novin (důležité, ale zjevně nad rámec 

práce jdoucí by bylo soustředit se na fungování cenzury – autorka přináší alespoň postřeh o úbytku 

vlasteneckých témat, ale i útvarů v Krameriových novinách po roce 1793). Naopak roli samotných 

novin jak vícesměrného komunikačního média se jí podařilo vystihnout poměrně přesvědčivě. Hodný 
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další diskuze je i Boušové závěr, že postupně etatizované poštovnictví se podílí na šíření novin, které 

mají potenciál vytvářet „nestátní“ veřejnosti, jež posléze vůči státu mohou vznášet požadavky, či 

dokonce zpochybňovat stávající společenské uspořádání.

Jsou-li závěrečná zjištění Ireny Boušové uspokojivá (a ocenění zaslouží i rozsáhlá obrazová příloha), 

nedá se to beze zbytku říct o formální, zejména stylistické stránce její práce. V textu jsou často použity 

špatné obraty a vazby, u několikanásobných či rozvitých větných členů není vždy dodržen stejný tvar, 

resp. pád (uvedu jen některé příklady: s. 7 „ s rozvojem cestování, nových představ …, či představách 

o sobě a druhých“; s. 11 a 19 „základ jedince k určitému národu“; s. 41 „dochází ke vzniku tratí … za 

účelem spojení starší dálkové spoje“; s. 52 „poměr zahraničních tiskovin a těmi tuzemskými“, dále 

např. s. 33, 35, 66.). Ve snaze postihnout co nejvíce souuvislostí či podat co nejkomplexnější 

informaci je autorčino vyjadřování někdy tak krkolomné či neupravené, až to hraničí 

s nesrozumitelností („Zejména se zahraničním obchodem sílí tlak na jednotný čas a jeho striktní 

dodržování v jízdních řádech díky stále větší cirkulaci osob a informací“; „V porovnání s orální 

kulturou, tiskem to samozřejmě nejde odhadnout“), jen s obtížemi jsou pochopitelné některé pasáže na 

s. 65. Slovosled by bylo potřeba pozměnit v jednotlivých případech na s. 30 („během 18. století 

panovník se snažil“; 31 „V případě války na příkaz hejtmanů měli formané“ či 53 „z celkového počtu 

distribuovaných tiskovin novinovou službou“).

Na některých místech dále chybí předložky (s. 11), na jiných přebývají (s. 10), přibližně na každých 

třech stránkách je věta, která začíná malým písmenem. Na s. 7 se nedopatřením dvakrát vloudil tentýž 

odstavec. Čtenář rovněž postrádá vysvětlení některých zkratek při jejich prvním použití (s. 9, pozn. 5; 

s. 10, pozn. 18). Zjevných faktických chyb se v práci nachází málo a je nutno je příčíst na vrub 

nepozornosti (s. 82 „z říšské říše“), podobnou příčinu mají zřejmě i ojedinělé hrubé chyby gramatické 

(s. 34, 60, 69).

Diplomovou práci Ireny Boušové přes tyto formální výhrady pokládám za originální, byť drobný 

příspěvek ke studiu utváření komunikační sítě mezi českými „vlastenci“ na konci 18. století. Kromě 

analýzy pramenů oceňuji i snahu o uplatnění konceptů (vzniku) moderního nacionalismu. Práci proto

hodnotím jako velmi dobrou (2).

Praha, 14. 10. 2010 




