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Trojsvazková rigorózní práce mgr. Zdenky Bosákové vznikla z vlastního autorčina popudu 
s úmyslem vhodně fruktifikovat dosavadní profesní aktivity v pražské Národní knihovně. Už 
z této skutečnosti vyplývají zvolené preference sledovat žánr knižních kalendářů více 
z hlediska bibliografického než věcného, estetického nebo literárního. Předložená práce je tak 
typem těch kvalifikačních aktivit, které krystalizují ve dvou rovinách, totiž prostřednictvím 
analytické studie a připojené dokladové bibliografii vztahující se k tématu. Hned na tomto 
místě je nutno poznamenat, že v době, kdy naše povědomí o kalendářové produkci 19. století 
je téměř nulové nebo přinejmenším nesystematické, se zvolená metoda jeví jako jedině
možná. 
Na rozdíl od Slovenska, jehož bibliografové se s kalendáři úspěšně vypořádali už před 30 lety 
(Kipsová a kol. 1984), čeští knihovníci dosud neuznali tento žánr za relevantní samostatnou 
vydavatelskou kategorii. Starší vývojové fáze do roku 1800 uspokojivě registruje podle 
jazyka edicí národní retrospektivní bibliografie, ale soupis veškeré produkce kalendářů 19. 
století tištěnou či elektronickou podobu doposud nenašel. S ohledem na periodický výskyt 
byly mladší kalendáře v minulosti pouze okrajově přiřazeny k novinám a časopisům (tak 
Laiske po rok 1847, zatímco navazující Roubík se kalendářů už vzdal). Poslední sonda, a to 
do krátkého období 1848 – 1880, byla provedena před 25 lety (Krejčová v Miscelaneích 3, 
1986), avšak je dost nepochopitelné, že pozornosti Bosákové ušla. Proto nesmí udivovat, že 
ani obecné povědomí o kalendářích není dostatečné a od dob Františka Palackého (ČČM 
1829) se vyčerpává jen několika málo populárně zaměřenými tituly (např. Kotulová 1978, 
Klíma 1998).
Analytickou část své práce doktorandka rozdělila do tří velkých kapitol. Nejprve se věnuje
chronologii, vnitřní stavbě a proměnám obsahu i formy (8 – 48). Správně vychází z vlastního 
poznání, že žádný jiný žánr neexpandoval během 19. století tak silně jako kalendář a že je 
alespoň v teoretické rovině třeba se vypořádat s vydavatelskými přesahy před rok 1800 a za 
rok 1900. Proto navrhuje, ostatně v souladu s někdejší praxí Knihopisu, pracovat v rámci tzv. 
dlouhého století 1789 – 1914 (připojený dvousvazkový Soupis si však toto prodloužení 
nevyžádal). Zdůvodňuje, proč z hlediska typologické jednoty a čistoty pojímá do bibliografie 
pouze kalendáře roční a nikoli stoleté nebo věčné. Tento názor respektuji, zvláště byl-li 
autorkou otevřeně vyjeven, ale neztotožňuji se s ním, neboť obě podskupiny považuji za 
nedílnou součást množiny knižních kalendářů 18. až 20. století. Autorka se alespoň ve 
stručnosti snažila přiblížit předchozí vývoj žánru. Jen na okraj upozorňuji, že nejstarší 
zachovaná nástěnná minuce byla počítána k roku 1485 a nikoli 1488 (12). Naopak za cenné je 
třeba považovat pasáže o literární složce kalendářů a o cenzuře a kolkovném, přičemž 
obrazové reprodukce státních kolků zde byly myslím publikovány u nás vůbec poprvé (14 –
17). Důraz na bibliografické pojetí tématu ovšem poněkud upozadil umělecko-řemeslnou 
analýzu ilustrací a knižní vazby (25 – 48), což je s ohledem na značně specifické 
mimobibliografické reálie pochopitelné. Nejsem si zcela jist, zda některé kalendáře neužívaly 
k výzdobě rovněž dřevoryt, jenž zde však vzpomenut není (47 – 48). Dle mého soudu je také 
škoda, že není blíže rozvedeno, s jakými náměty a pomocí jakých technik se počínaje rokem 
1866 do kalendářů počala prosazovat fotografie (48). Na jiném místě v souvislosti s 
Vilímkem je však napovězeno zajímavé téma, jak se do kalendářů přejímaly ilustrace krásné 
literatury (111). I v této nakladatelské manýře můžeme spatřovat důkaz expanze a snahy po 
vyrovnání „vyšší“ a „nižší“ literatury.



V druhé kapitole autorka zkoumá typologii kalendářů dle zaměření (50 – 62), editorských 
představ a požadavků uživatelů (63 – 77). Autorka rozlišuje v produkci knižních ročních 
kalendářů 19. století tři skupiny: oborové kalendáře spolkové, oborové kalendáře
nakladatelské a všeobecné kalendáře (včetně staršího typu Psacího kalendáře). Dosavadní 
teorie tohoto žánru může být touto klasifikací obohacena bez odporu. Oceňuji, že autorka 
právě zde připadla na jednu z příčin kalendářní expanze, kdy hlad publika si vynutil vydávání 
regionálně rozrůzněných verzí, avšak se stejným obsahem (74 – 77). Je to jeden z dokladů
toho, že autorka pracovala skutečně s exempláři de visu, věnovala se též obsahové analýze a 
nepodlehla rutinní mechanické práci. Příjemné je, že autorka své závěry podkládá citacemi 
příslušných bibliografických seriálů, a tak dalším badatelům neznemožňuje kontrolu. První a 
druhou kapitolu, které představují teoretický úvod, doplňuje deset bio-bibliografických 
medailónů o nejvýznamnějších českých a moravských vydavatelích kalendářů s přehledem 
produkovaných titulů (78 – 116). Sem však autorce proniklo několik nechtěných omylů ve 
jménech protagonistů, např. Josef Haraschansky = Josef Hraschansky (81) nebo František 
Václav Kroc = František Vincenc Korec (89). Naopak jako velmi promyšlený krok hodnotím 
uveřejnění výtahu z Steinbrunerových pamětí (94 – 95), které ještě během pokročilého 19. 
století dokazují nevyspělost venkovského publika k recepci náročnější literární složky 
kalendářů.
Třetí kapitola, reflektující každodenní autorčin zájem a využívající její už dříve publikované 
závěry (2010), se věnuje možným způsobům bibliografického popisu kalendářů (117 – 140). 
Je to vlastně logická spojnice analytické a bibliografické části předložené rigorózní práce. 
Autorka tu ze své bohaté praxe připomíná nejčastější chyby bibliografického popisu. Uvádí 
přednosti i zápory monografického a seriálového zpracování, přičemž respektuje zásadní 
požadavky, který se u žánru kalendářů přímo vnucují: přehlednost, systematičnost a 
úspornost, nezahlcující vytvářený či doplňovaný katalog. Tak jako každá bibliografie, která se 
snaží knižní produkci zachytit synchronním a diachronním způsobem zároveň, tak rovněž 
autorka seskupuje správně jednotlivá k sobě patřící vydání seriálově a tam, kde je to u 
literárně výchovných partií možné, přistupuje k analytickému popisu. 
Analytickou část rigorózní práce doprovázejí dva svazky nadepsané Soupis českých knižních 
kalendářů 19. století (A – Karlsbader, Katholischer – Z). Soupis byl pořízen na základě 
excerpce Souborného katalogu ČR a jednotlivé exempláře byly ověřovány de visu zejména v 
pěti velkých pražských a mimopražských knihovnách. Soupis kalendářů nezohledňuje stará
jazyková hlediska, neboť soustředěním se jen na národní jazyk by byly potlačeny řečové
mutace, které jsou právě pro sledovaný žánr specifické. Nejen tedy chronologickou úplností, 
ale i vyčerpáním všech různojazyčných výskytů edicí předložený Soupis mohutně postupuje 
nad dosavadní sporé bibliografické sondy.
Rigorózní práce byla napsána odpovídajícím odborným stylem a bez gramatických chyb, snad 
jen s několika málo přehlédnutími typu „které se mohou být nazvány“ (13). Bylo tu 
analyticky i bibliograficky zpracováno téma, jehož se nějakým způsobem dotkli už autorčini 
předchůdci, avšak nikoli systematicky a z bibliografického hlediska v úplnosti. Teprve nyní 
po několikaleté soustředěné práci Zdenky Bosákové lze tuto část národní bibliografie 19. 
století považovat za relativně ukončenou. Soupis má však s ohledem na počet 
bibliografických položek šanci ke zveřejnění pouze v elektronické podobě. Práci doporučuji 
k obhajobě a hodnotím ji známkou
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