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Oponentský posudek rigorózní práce

Rigorózní práce Mgr. Z. Bosákové vychází z dlouholetého autorčina odborného zájmu, který 
rozvíjí i v rámci svého povolání v Národní knihovně v Praze. Objem celé práce zvyšují 
především dva svazky příloh, které přinášejí Soupis knižních kalendářů vydaných v 19. století 
na území dnešní České republiky. Tento soupis umožňuje přístup ke zkoumaným titulům a 
také verifikaci postupů a závěrů, k nimž autorka v první části práce dochází. 
Práce je věnována specifické části tiskařské a vydavatelské produkce 19. století. Celkově se 
jedná o období, které v knihovědné oblasti není systematicky zpracováno. Záběr knižní 
produkce 19. století je velmi široký a k jejímu komplexnímu zhodnocení bude nutné provést 
dílčí průzkumy a studie specifických souborů, jeden z nich zkoumá předložená rigorózní 
práce. Značné odborné vakuum je typické především u tzv. „malé“ nebo „nižší“ literatury –
tedy u knižní produkce určené pro obyčejný a ve valné většině pouze gramotný, a ne tedy 
vzdělaný lid  - venkovský i městský. K ní patří právě knižní kalendáře, modlitební a další 
lidová náboženská literatura, kramářské tisky, svaté obrázky, ale také beletristická lidová
zábavná literatura. K vytvoření celkového obrazu knižní produkce 19. století průzkumy této 
„malé“ nebo „nižší“ literatury nesporně patří. Z hlediska kvantity její produkce, a tudíž i 
jejího rozšíření, je její průzkum a zhodnocení nezbytnou součástí bádání o knižní produkci 19. 
století. Zatímco tzv. „vyšší“ literaturu reflektovaly i obory jako historie a literární věda již 
v minulosti, literaturou tzv. „malou“ se zabývala spíše okrajově například etnografie, 
v posledním desetiletí vzrůstá i zájem historiků v souvislosti se zkoumáním každodennosti.
Analytická část předložené práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole Kalendářová 
literatura 19. století a její vývoj se věnuje autorka podobě kalendářů a jejím proměnám. Za 
mimořádně přínosnou považuji úvodní část kapitoly, která se zabývá otázkou cenzury, 
tiskového zákona a funkcí kalendářní komise a na ně navazující problematikou daně 
z kalendářů a kalendářovým kolkem. Kapitola je doplněna přehlednou chronologicky řazenou 
obrazovou přílohou podob kalendářových kolků. Obsahovou složkou kalendářů se zabývá 
oddíl Části knižních kalendářů a proměny jejich obsahu. Na tento vyčerpávající rozbor  
navazuje oddíl s názvem Proměny fyzické podoby, opět doplněný obrazovou přílohou 
reflektující vnější podobu kalendářů a jejich výzdobu. Za přehledné a didaktické považuji 
uveřejnění rozboru typů titulních listů a obálek s označením jejich jednotlivých typologicko-
typografických částí (s. 35-42). Přináší tak konkrétní údaje, které mohou přispět k celkovému 
hodnocení vnější podoby tisku 19. století. K tomuto tématu dosud chybí souhrnná odborná 
literatura, v současné době přináší nejvíce informací z této oblasti Encyklopedie knihy Doc. 
PhDr. Petra Voita, ze starších prací můžeme připomenout především práce PhDr. Mirjam 
Bohatcové, CSc. Z hlediska uměnovědného jsou pak významné práce Prof. PhDr. Jana Royta, 
který se věnoval okrajově i výzdobě některých typů tzv. „nižší“ literatury. Hledání formálních 
kritérií pro přesné datace typologicko-typografických proměn je u kalendářů, stejně jako u 
dalších souborů knižní produkce určené pro široké lidové vrstvy, velmi obtížné. Právě v této 
oblasti dochází k dlouhodobému užívání původních ještě barokových textů i vnějších forem 
hluboko do 19. století, a to především v souvislosti se snahou tiskařů a nakladatelů vyhovět 
tradičním požadavkům kupujících (v práci autorky viz např. výtah pamětí Jana Steinbrenera s. 
94 – 95). Z těchto důvodů je vhodné, že autorka sama ve vymezení zkoumaného časového 
období navrhuje přesah do století 18. a následně do 20. Z hlediska výše nastíněných 
skutečností bych doporučila spodní hranici 18. století posunout ještě hlouběji, ve prospěch 
zkoumání specifik barokní produkce. Výslednou typologicko-typografickou podobu 



kalendářů neovlivňovaly jen vžité tradice, ale také tiskárny, jejich mnohdy nedostatečné nebo 
zastaralé vybavení, a to zvláště na venkově. Novější typy výzdoby se do literatury pro široké 
lidové vrstvy dostávaly postupně, návazně na modernizaci podniků, ve větších městech 
rychleji, v souvislosti s požadavky kupujících a jejich širším rozhledem. Podobné to bylo i 
s použitými typy písma a s přechodem ze švabachu na latinku. Právě možnost používat při 
tisku švabach v době, kdy již byl pro jiné typy tisků nepoužitelný, byla u literatury pro široké 
lidové vrstvy často využívána. Z tohoto  a níže nastíněných důvodů v práci postrádám 
zhodnocení místa kalendářů v tiskařské produkci a četbě 19. století, tedy jejich recepci a 
percepci (viz např. např. národopisná díla Zíbrtova, článková literatura v periodickém tisku 
konce 19. století, Hais, F., Vzpomínky pražského písničkáře 1818-1897, Praha 1985 nebo 
některé novější především etnologické práce, věnované lidové kultuře 19. století – např. 
Krejčová, H., Čtení ze starých kalendářů, České Budějovice 1987).
V další kapitole práce s názvem Typologie kalendářů navrhuje autorka klasifikaci kalendářů 
na tři skupiny, toto dělení vyplývá především z metody autorčiny práce s knihou v ruce a 
z detailní znalosti rozsáhlého souboru kalendářů z Národní knihovny i z dalších institucí. 
V souvislosti s navrženou klasifikací by bylo vhodné snad jen objasnit, na základě čeho 
vznikly jednotlivé kategorie a reflektovat širší dobové společenské a kulturní souvislosti, 
které jsou v navrženém členění patrné (např.  rozmach spolkové činnosti, vznik odborných 
institucí). Upozorňuje nás na to již datace kalendářů v jednotlivých skupinách, kde se jen u 
všeobecných dostáváme až do 18. století, na rozdíl od oborových a oborových 
nakladatelských kalendářů z období pozdějšího. Z hlediska knihovědy považuji za velmi 
cennou kapitolu objasňující různé verze jednotlivých kalendářů (s. 63-73). Jejich rozdělení, 
rozbor a upozornění na detaily by nebylo možné bez znalosti rozsáhlého souboru kalendářů. 
Zároveň se v této chvíli musím vrátit ke kalendářům věčným a stoletým, které autorka do 
práce nezařadila a tento svůj krok náležitě zdůvodnila. V případě publikování výsledků práce 
pro širší odbornou veřejnost, což doporučuji, bych jednoznačně zařadila i tento typ knižních 
kalendářů. Další oddíl kapitoly tvoří celkem deset medailonů nejvýznamnějších vydavatelů 
kalendářů. Výběr vydavatelů byl proveden pečlivě, relevantní informace z jednotlivých 
medailonů by bylo možné použít do shrnující studie o tiskárnách a nakladatelích  kalendářů 
v 19. století, jak jsem již výše zmiňovala.
Kapitola Možné způsoby bibliografického popisu kalendářů je výsledkem bohaté autorčiny 
praxe a zároveň propojuje analytickou a bibliografickou část rigorózní práce. Značnou 
pozornost s logickými závěry věnuje autorka možnostem seriálového, monografického a 
analytického zpracování dokumentů a jejich zhodnocení pro účely tohoto typu knihovní 
jednotky. Postupuje na základě znalosti současných pravidel popisu a s přihlédnutím 
k formátu MARC 21 i UNIMARC, což je z hlediska praxe a dalšího použití výsledků práce 
podstatné. 
Dva svazky příloh s názvem Soupis českých knižních kalendářů 19. století přinášejí detailní 
popis jednotlivých exemplářů vydaných v letech 1801-1900, ověřených metodou de visu 
v jednotlivých knihovnách. Na tomto místě postrádám nastínění postupu při úvodním sběru a 
pořizování záznamů, vyčerpávající je naopak samotný proces ověřování exemplářů metodou 
de visu včetně jeho popisu v předložené práci. Použitou literaturu by  bylo vhodné doplnit 
dalšími tituly (např. Podlaha, Antonín, Dějiny a bibliografie české katolické literatury 
náboženské od roku 1828 až do konce roku 1913, Praha 1918 a Bednařík Karel,  Časopisy a 
kalendáře moravsko-slezské hospodářské společnosti, Praha 1981). Kromě chronologické 
úplnosti vyniká soupis i detailním popisem knihovních jednotek a uvedením jednotlivých 
jazykových verzí edic. Elektronicky zpřístupněná verze bibliografie by byla vítaným 
obohacením pro všechny zájemce o 19. století, navíc by jistě umožňovala vyhledávání podle 
různých kritérií, např. autora nebo vydavatele a tiskaře, což by doplnilo v práci chybějící 
rejstříky.



Přínos předložené rigorózní práce spočívá ve zpracování uceleného a samostatného souboru 
knižní produkce 19. století a ve smysluplném obohacení národní bibliografie 19. století. 
Význam práce podtrhuje možnost jejího praktického využití odbornou veřejností a správci 
knižních sbírek. Kromě možnosti orientace v odborném názvosloví, využití nastíněných 
klasifikací a celkového rozhledu v problematice, práce předkládá závěry, které přispějí v praxi 
k odbornému zpracování těchto fondů v jednotlivých institucí. 
Autorka práce během své přípravy na rigorózní práci publikovala dílčí výsledky svých 
průzkumů v literatuře i na přednáškách, z nichž bych kromě publikované práce z roku 2010 
citované v kapitole Použitá literatura připomněla konferenci Problematika historických 
knižních fondů v Olomouci (tiskem: Bosáková Zdenka, Knižní kalendáře 19. století.  In 
Problematika historických a vzácných knižních fondů 2008, Brno; Olomouc  2009) nebo 
přednášku na 34. semináři knihovníků muzeí a galerií při AMG ČR.

Předložená rigorózní práce prokazuje schopnost samostatné tvůrčí činnosti. Uvedené 
připomínky nijak nesnižují hodnotu práce kolegyně Mgr. Zdenky Bosákové, ale jsou 
dokladem inspirujícího charakteru práce a původnosti vybraného tématu. Bez jakýchkoliv 
vnitřních výhrad mohu potvrdit, že Mgr. Zdenka Bosáková prokázala v práci schopnost 
samostatné tvůrčí činnosti a přispěla k rozvoji knihovědného bádání.

Práci doporučuji k obhajobě.

V Jindřichově Hradci 4. listopadu 2011

PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D.
Jindřichův Hradec




