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Barbora Machková: Michael Kácha a česká literatura (ÚČLK FFUK, 2015) 

 

Oponentský posudek diplomové práce 

 

Diplomová práce B. Machkové se věnuje osobnosti, jejíž soustavný portrét česká 

historiografie ani literární historiografie dosud nepodaly – její aktivita byla samozřejmě 

dílčím způsobem charakterizována v analýzách historických proměn českého anarchistického 

hnutí (V. Štěpán, R. Wohlgemuthová, V. Tomek), frekvence odkazů ke Káchově aktivismu, 

jeho publicistice, redakční, organizační a nakladatelské je poměrně četná, je zachycen ve 

vzpomínkových textech, nicméně jeho monografii či alespoň biograficko-bibliografický 

přehled postrádáme. Již z toho důvodu lze ocenit diplomantčino heuristické úsilí vynaložené 

na prověření Káchova životopisu funkčně zaměřeného k jeho sepětí s anarchistickým hnutím. 

Výsledkem je podrobný chronologický přehled Káchovy redakční, autorské a organizační 

dráhy. Doprovází jej cenný bibliografický soupis, který již sám o sobě poskytne dalšímu 

bádání cennou oporu.  

 Těžisko hlavního textu tkví, jak řečeno, v chronologicky postupujícím popisu 

Káchovy participace na anarchistických podnicích v jejich proměnách, jeho  podílu na  

diferenciaci anarchistického hnutí (spory o  anarchosyndikalismus v Čechách v prvním 

desetiletí – list a nakladatelství Práce, časopis Zádruha) či snahy o založení anarchistické 

strany, včetně jeho soudních a policejních kauz. Autorka je dobře obeznámena s literaturou 

předmětu, zachází s ní obezřetně, prameny i literaturu zpravidla podrobuje kritice s vědomím 

nespolehlivosti mnoha tradovaných údajů a historek (vzpomínky Michala Mareše). Studiem 

Káchovy publicistiky a její kontextovou konfrontací dospívá k přehlednému a ústrojně 

organizovanému názoru na proměny Káchova veřejného působení. V některých obdobích, 

především po r. 1918, se musí autorka potýkat s deficitem toho druhu materiálu, jaký 

z hlediska jejího postupu v období po r. 1900 představovala Káchova novinářská činnost. Ta 

po válce ustupuje aktivitám vydavatelským (úvahy o Káchově spíše deklaratorní odpovědné 

redakci 2. a 3. ročníku Června mají spíše spekulativní ráz, nejsou analyticky podloženy např. 

sondou do nepodepsaných příspěvků zmiňovaných v kapitole 1.5). Slabinou práce je omezení 

na obsahovou deskripci jednotlivých zastavení Káchovy dráhy, jejich charakteristika 

nepřesáhne tematický odkaz směrem k analytičtějšímu postřehu, nezastaví se u problémů, 

které představuje již titul práce: jaký je vztah mezi Káchovou aktivitou a českou literaturou, 

necháme-li stranou životopisné okolnosti (přátelství se Šrámkem, Neumannem aj.)? 

Závažnější problém však představuje samo pojetí anarchismu  v Káchově světonázoru: 

v jednotlivých postřezích se tu lze jeho obrysu dobrat (např. v období po r. 1900 korektura 

pojetí dvojí linie anarchistického hnutí u R. Wohlgemuthové, poznámka o Káchově 

stanoviscích k syndikalismu a socialistické straně atd.), soustavněji se však k tomuto tématu 

autorka nevyjádřila, přestože by si nějaký typ syntetické formulace zasloužilo, nehledě na to, 

že sám pojem anarchismu, ač značně proměnlivý, není v práci vyjasněn, interpretován třeba 

právě jen ve vztahu ke Káchově ideové a ideologické identifikaci. 

 Autorce práce nutno přičíst k dobru, že se se ctí vypořádala s úskalími nesnadného 

biografického žánru – její text je logicky strukturován a podpořen vyprávěcími prvky, jež 

s úspěchem evokují mnohdy dobrodružné epizody Káchova politického angažmá. Mezi úskalí 
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biografismu patří sugerovaná kontinuita životaběhu, v tomto případě veřejného: i toho si je B. 

Machková vědoma, jak plyne z poznámek o Káchově nejasné či nevyjasněné roli, o obtížích 

stanovit míru jeho účasti při některých podnicích (s. 41) a celkově i věcně postupující 

deskripce omezující se na dokumentovatelné události bez tak obvyklého nešvaru připojovat 

z nedostatku evidence (pseudo)psychologizující a sociologizující domněnky. Vystačí si 

s popisem Káchových činností v rostoucí četnosti a rozmanitosti charakterizující jeho 

osobnost – spíše implicitně – v její zainteresované  činorodosti. Systematický popis založený 

v bibliografické přípravě znamená v tomto případě mnohý přínos, patrný např. v oddílu o 

Káchově činnosti ve třicátých letech, kdy dal svou koncesi k dispozici pod hlavičkou Kacha 

Verlag sérii německojazyčných publikací uprchlíků před nacismem, příznačně zahájenou 

mezinárodní anketou o antisemitismu.  

 Shrnuto: práce B. Machkové je cenným příspěvkem k dějinám anarchismu v Čechách. 

Má spíše povahu práce kulturněhistorické nežli analýzy literárněhistorické – vztah k dějinám 

literatury je spíše volný, pohybuje se v intervalu mezi životopisným detailem a stručným 

komentářem těch položek Káchovy iniciativy, které souvisely s prosazováním anarchistických 

idejí v soudobé beletrii. Důkladná heuristická příprava se produktivně promítla do pasáží o 

časopisech a edicích, které Kácha vedl – bibliografický soupis v druhé části práce k nim tvoří 

funkční protějšek. Práce je dobře stylizována, až na drobnosti („Do nové Omladiny, na níž 

[sic!] Komuna navazuje...“, s. 48; „Bertold [sic] Brecht“, s. 70) spolehlivě vykorigována.  Po 

dílčích úpravách některých pasáží a snad i prohloubení interpretační vrstvy by text měl 

poskytnou základ pro – přinejmenším časopiseckou – publikaci. Poskytuje naprosto 

uspokojivý základ pro obhajobu, pro niž možno navrhnout hodnocení výborně.  

 

 

Doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D. 
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