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Posudek diplomové práce 

 

Diplomová práce Igora Pejchala je jiná, než měla být. Původně měl zkompletovat známé opisy listů 

Jakuba Demla (1878–1961) Josefu Florianovi (1873–1941), tedy v podstatě převzít samizdatový 

přepis těchto dopisů od Jaroslava Staňka (v exempláři, který vlastní iniciátor bádání o Demlově 

korespondenci, Vladimír Binar), doplnit o několik dalších známých dopisů, které jsou jednak uloženy 

v LA PNP, jednak obsaženy ve výboru Jiřího Oliče z Demlových listů z třicátých let, nazvaném 

Zakázané světlo. Rukopisy, z nichž čerpal Jaroslav Staněk a které byly ve vlastnictví Florianovy 

rodiny, jsme v době zadání diplomové práce považovali za ztracené, respektive uloupené v roce 2000 

spolu s celou knihovnou Josefa Floriana ve Staré Říši. 

 Vlastní práci diplomanta měl proto tvořit především literárněhistorický komentář a aparát ke 

korespondenci, který by byl v tomto případě velmi rozsáhlý a pro další zkoumání Demlovy 

epistolografie přínosný. Jde o korespondenci do značné míry pracovní, která zaznamenává síť 

Demlových a Florianových spolupracovníků i odběratelů jejich publikací. Zachycuje též spory, které 

Jakub Deml jako kněz či redaktor a dočasně i vydavatel Studia sváděl na různých bojištích, mimo jiné 

s brněnskou konzistoří. A konečně vypovídá o tom, jak vznikaly jednotlivé staroříšské publikace 

téměř z celého období Studia, a to včetně distribuce a otázek finančních. 

 Těžiště diplomové práce Igora Pejchala se však změnilo ve chvíli, kdy se mu podařilo vypátrat 

originály dopisů. Díky rozhovorům s členy Florianovy rodiny zjistil, že byly nedávno uloženy 

v Moravském zemském muzeu v Brně spolu s dalšími písemnostmi Josefa Floriana. Kromě toho 

vyhledal několik listů v antikvariátu a u jednoho soukromého vlastníka. Tím se octl před edičním 

úkolem: musel početnou (přes 340 jednotek) a chaotickou korespondenci nově uspořádat, mnoho 

dopisů datovat (na základě indicií, které bylo možné ověřit v dalších korespondencích a literatuře). 

Musel porovnat všechny textové prameny, jež měl k dispozici. Tak zjistil, že se dva hlavní zdroje, 

brněnská sbírka a Staňkův opis, zdaleka nepřekrývají. Teprve brněnská sbírka obsahuje počátek 

korespondence z let 1903 a 1904, z období Demlova rozhodování o vlastní budoucnosti. Především na 

tomto počátku stojí jeho vyznání a básnické dopisy, nad nimiž později, v letech 1905 až 1911, 

převládnou sdělení pracovní anebo privátní. 

 Diplomant porovnával odlišná znění týchž listů v rukopisech a Staňkových, respektive 

Oličových opisech a konstatoval rozdíly. Našel však i případy, kdy Staňkův opis osahoval listy nebo 

jejich části, které v rukopisu neznáme. U několika rukopisů z básníkovy pozůstalosti v LA PNP zase 

ověřil, že jsou to Demlovy vlastní opisy, tedy další znění téhož dopisu, která si pořizoval zpravidla proto, 

aby se mohl k listu vrátit, případně ho v budoucnu zakomponovat do některé ze svých knih. 

 Za jádro a zároveň původní přínos Pejchalovy diplomové práce tedy považuji vyhledání 

a analýzu rukopisů a opisů různé provenience, porovnání a uspořádání všech textových pramenů, jejich 

přehledné uvedení v soupisu dopisů a zpřístupnění všech textů. Diplomant vyřešil většinu otázek datací, 



s výjimkou několika závěrečných nezařazených vzkazů z dob spolupráce ve Studiu, které bude možné 

datovat nejspíš jen přibližně. Bude také potřeba zvážit zařazení či nezařazení několika dopisů a vzkazů, 

v nichž chybí jmenovité oslovení, protože brněnská sbírka obsahuje i listy dalším spolupracovníkům 

Studia. Například dopis 242 (18. listopadu 1908) byl pravděpodobně adresován spíše někomu 

z Florianova okruhu, snad Antonínu Ludvíku Střížovi ještě v dobách jeho právnických studií. 

 K redakci textů přistoupil Igor Pejchal zodpovědně. Upravoval pouze jevy formálního 

pravopisu (tj. zjevné chyby, dobový pravopis, pravopis vlastních jmen) a zachovával ostatní jevy 

jazykové (zvukové a významové). V případech, kdy hranice mezi nimi není ostrá (například 

u nesystematického užívání velkých písmen, zvláště při vyjadřování náboženské či jiné úcty), se 

přikláněl k pisatelově verzi. Z porovnání s originály také vyplývá, že jako redaktor dbal o to, aby co 

nejvěrněji zachoval i grafické rozvržení dopisů na stránce. 

 V uplatňování edičních zásad je práce většinou konzistentní, drobné nedůslednosti jsem 

zaznamenala u systematického odstraňování uvozovek ve jménech děl a časopisů (v několika 

případech zůstaly). Některé body ediční poznámky by bylo dobré rozvést (například v odstavci 

o vlastních jménech jsou vyjmenovány pouze opravy pravopisu, ale také by tu mohla být poznámka 

o tom, že edice zachovává krajové podoby toponym a odvozených slov, kupříkladu stařecký od 

dnešního Stařeč). V překladových poznámkách bych u biblických pasáží navrhovala používat český 

ekumenický překlad. 

 To všechno jsou však poznámky na okraj rozsáhlé práce, jíž Igor Pejchal zpřístupnil vzácný 

a důležitý pramen. Sám na závěr konstatuje, jak by měla práce pokračovat a co v ní chybí. Edici by 

bylo dobré rozšířit v první řadě o dopisy Josefa Floriana Jakubu Demlovi, kterých známe jen málo. Je 

také potřeba zvážit, které další adresáty z okruhu Studia do této korespondence zahrnout. A dále 

alespoň v komentáři by bylo třeba doplnit i jakési nepřímé (a v Demlově případě někdy i značně 

zašifrované) pokračování vzájemné korespondence jinými prostředky, zejména ve třicátých letech na 

stránkách Šlépějí i staroříšských Archů. 

 Proporce takového úkolu ovšem naprosto přesahují běžný rozsah diplomové práce. Ty ostatně 

přesahovalo už uspořádání a redakce Demlových dopisů Josefu Florianovi. Děkuji proto Igoru 

Pejchalovi za to, že dopisy nalezl a potom se pečlivě věnoval úkolu, který před ním nově vyvstal. Na 

základě neznámých, objevených rukopisů mohl napsat poměrně snadno práci, která by tuto kapitolu 

zprostředkovala sekundárně, ale namísto toho zpřístupnil primární zdroj, který bude sloužit dalším 

badatelům, literárním historikům a snad i čtenářům. Ostatně navázal tak už na edici dopisů Jakuba 

Demla Marii Tischlitzové, kterou spolu s Michaelou Němcovou publikoval v předloňském sborníku 

Literárního archivu PNP. Proto si jeho práce cením a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Mgr. Daniela Iwashita, Ph.D., vedoucí práce 
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