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Cílem předložené práce bylo komplexně představit osobnost a činnost novináře, redaktora 

a vydavatele Michaela Káchy, jenž byl od devadesátých let 19. století výrazně spjat s českým 

anarchistickým a dělnickým hnutím, byl souputníkem i inspirátorem řady literátů několika generací. 

Vzhledem k tomu, že tomuto tématu nebylo dosud věnováno příliš pozornosti, je práce i „pokusem 

rozšířit poznatky o životě a díle Michaela Káchy“ jako „první krok k ucelenému zpracování Káchova 

odkazu“, zároveň se stala pokusem postihnout některé podstatné momenty a dobové souvislosti mezi 

literárním a kulturním děním a proměnami a střety společensko-politické povahy, a to pokusem velmi 

zdařilým. 

 Barbora Machková pracovala se zájmem, samostatně a promyšleně, vyšla z důsledného 

materiálového a archivního studia, z pramenů, jež se jí poprvé v úplnosti podařilo shromáždit, a to na 

základě excerpce převážně dosud bibliograficky nezpracovaných periodik, navíc podléhajících 

konfiskačním zásahům (s podobnými identifikačními obtížemi se autorka vyrovnala s jistotou). 

Podstatnou část práce tak tvoří Bibliografie prací Michaela Káchy a Seznam vydaných publikací – 

profesionálně a přehledně připravené a anotované soupisy, zahrnující nejen Káchovy původní práce, 

ale i publikace (edice), na jejichž vydání se podílel. Napravuje mj. mnohé nepřesnosti a omyly 

tradované v souvislosti s Káchovou činností a představuje relevantní podklad pro případné další 

badatelské rozvinutí. 

 První část práce s výstižným názvem Život a dílo Michaela Káchy postupuje chronologicky, 

v šesti etapách vyváženě a s uměřeným kontextovým zřetelem provádí Káchovým životaběhem. 

Vzhledem k povaze jeho činnosti se v popředí ocitá opakovaně fenomén anarchismu, jehož podoby 

a historické proměny lze prostřednictvím ústřední postavy této práce dobře sledovat. Autorka přitom 

usiluje o to, aby se hlediska literární a mimoliterární doplňovala, i když to druhé přirozeně již vzhledem 

k potřebám informace a argumentace častěji nabývá vrchu. Přehledně zpracovaný materiál je cenný 

a obohacující rovněž z hlediska dějin českého časopisectví. S jistotou a kriticky se vyrovnává se 

sekundární literaturou, sleduje v širokém záběru rovněž dobové ohlasy Káchových aktivit, funkčně 

využívá poznámek pod čarou, text je formulován zřetelně a obratně. 

 

Barbora Machková prokázala schopnost pečlivé materiálové a bibliografické práce, soudržného 

a přehledného literárněhistorického výkladu postihujícího vybrané otázky v širších dobových 

souvislostech. Diplomová práce Michael Kácha a česká literatura splňuje zadání a stanovený cíl, 

doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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