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Tereza Špinková si zvolila pozoruhodné a neobvyklé téma: kritické dílo Jana Lopatky konfrontovala 

s obsahem jeho osobní knihovny, jejíž úplný soupis pořídila. Svůj úkol vymezila jako „literárněhistorický 

a kritický popis díla Jana Lopatky (...), a to s ohledem na jeho osobní knihovnu“, (s. 6), s akcentem 

tematickým, dále na kontext dobový, literární a literárně kritický, se snahou postihnout výjimečnost 

Lopatkova přístupu k literatuře. 

 Autorka nejprve rekapituluje Lopatkův životaběh a předkládá popis kritikovy knihovny, 

charakteristiku její struktury, tematického i praktického členění, způsobu poznámkování. V další části 

se v stručném shrnutí věnuje Lopatkovu kritickému dílu, jeho předpokladům polohám a zásadám, 

i ediční a redakční praxi. Pokouší se dále o (oboustranné) srovnání Lopatkových textů i nalezených 

poznámek s obsahem knihovny – s důrazem nejprve na v knihovně vyčleněné autory (Hostovský, Deml, 

Hrabal, Poláček, Hašek), dále na bohatě (i unikátními nálezy) zastoupeného Egona Bondyho, na 

příznačné téma undergroundu, resp. undergroundové tvorby. Z druhé strany a v posunu perspektivy 

se poté zabývá obsahem (tematizovanými autory a publikacemi s příklady jejich zmínění, citací, výkladu 

či hodnocení) knih Předpoklady tvorby, Radiojournal v ko(s)mickém věku, Šifra lidské existence 

a Posudky, s podtržením momentů korespondence s jeho knihovním fondem, způsobu, jímž byl užíván. 

V Závěru mj. rozlišuje různorodé motivace Lopatkova výběru témat a zejména se zaměřuje na některé 

zvláštnosti v nalezených souvislostech jeho knihovního fondu a kritické činnosti. 

 Rozsáhlý soupis Lopatkovy osobní knihovny, který je přílohou práce, přináší cenný materiál, 

zaznamenávající dnes již neexistující, původní stav fondu. Je výsledkem dlouhodobého úsilí. Nicméně 

lze v něm bohužel najít množství nedůsledností a chyb (a to i v porovnání s předchozími kapitolami). Je 

uveden poznámkou: „Soupis knihovny respektuje původní rozdělení osobní knihovny, kde byli 

nejčastěji zastoupení autoři zařazeni separátně. Jejich díla řadíme na začátek kompletního soupisu dle 

abecedy“ (s. 58). Není z ní zcela jasné, co bude následovat. Orientace v soupisu je nesnadná bez obsahu 

či rejstříku, v nejistotě, zda řazení položek mechanicky odpovídá tomu, jak jednotlivé knihy a materiály 

stály vedle sebe v knihovně, jak se často jeví, nebo sleduje původní oddíly knihovny a v jejich rámci 

položky řadí abecedně (jak se praví i v předchozím popisu knihovny) – což se ovšem příliš nedaří. 

V úvodních oddílech (Bohumil Hrabal, Jakub Deml, Jaroslav Hašek, Egon Hostovský, Karel Poláček) 

nejde jen o díla „nejčastěji zastoupených autorů“, nýbrž o i vše, co se jejich díla týká, tedy prameny a 

literatura předmětu se prolínají. Následují „Abecedně řazené tituly, české“, „Tituly řazené zvlášť 

(povětšinou samizdaty), české“, dále „Abecedně řazené tituly, světové“, „Rukopisy, strojopisy“, 

„Samizdaty“, „Odborná literatura“ (zde se způsob řazení už úplně vymknul a nelze vůbec odhadnout, 

kde a jak hledat), „Bible“ (zahrnující i pětisvazkový překlad sbírky Tisíc a jedna noc a blíže neurčenou 

výpůjčku Barokní fenomén), „Vícedílné a antologie“, „Časopisy“, „Slovníky a učebnice“ (kde se 

najednou opakovaně objevují bloky časopisů, pak i bibliografické soupisy, dokonce Šaldovy Kritické 

projevy atd., aby vše ještě v rámci tohoto oddílu skončilo strojopisem Hančových Událostí). Čtenář není 

ovšem varován, že se „abeceda“ v tomto způsobu řazení týká nejen jmen autorů (ne ovšem názvů 

sborníků), ale podle proměnlivé potřeby i editorů a témat (ale Pokračovatelé Kosmovi za Kosmovou 

Kroniku českou?). Některé záznamy se zdají být umístěny zcela nahodile, jak jsou řazena díla jednoho 



autora v příslušných blocích nelze vysledovat. Autorka použila účelných rozlišujících znaků a zkratek, 

ne však důsledně, některé záznamy zůstaly bez dalšího dourčení (autor: název), další jsou nejasné 

(např. polotovar: „část Okresního města a studie Slabého: Torzo? Prozatím... – časopisecky, xerox“). 

Vedle nejednotností v zápisu a překlepů najdeme mnoho chyb (i opakovaných), mj.: Meger místo 

Menger; nakl. Swings m. Sfinx; Biebel m. Biebl; Borovský m. Havlíček Borovský; Furcha m. Furch; 

z Bratřic, Jan Jeník (zařazen ovšem pod J) m. Jeník z Bratřic, Jan; Jarkovský, J. B. m. Guth Jarkovský, J.; 

Krislová m. Kriseová; Weirner (důsledně takto, byť na různých místech „abecedy“) m. Weiner; Grůša 

m. Gruša; Appolinaire m. Apollinaire; Vilde m. Wilde; Zweik m. Zweig; Meyrink i Myerink i Meyronk; 

Tolstoj nenapsal „Annu Kameninovou“ atd.  

 

Celkově lze konstatovat, že předložená práce je materiálově založena (byť důsledná a pečlivá práce 

bibliografického druhu zjevně není autorčinou silnou stránkou), přirozeně v ní tedy převažují 

registrující a popisné postupy. Vsrovnávacích kapitolách najdeme množství informací, cenných 

postřehů a upozornění na unikátní momenty (z nichž bylo možné vytěžit ve výkladu i více). Tereza 

Špinková odpovídajícím způsobem pracuje s literaturou předmětu a využívá poznámkový aparát, 

prokazuje i schopnost kritického pohledu; na druhé straně je patrná formulační nejistota.  

 Práce Literárněkritické dílo Jana Lopatky na pozadí jeho osobní knihovny splňuje nároky 

kladené na práci diplomovou a naplňuje zadání. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře 

až velmi dobře, podle průběhu obhajoby. 

 

 

V Praze 14. června 2015 

         PaedDr. Luboš Merhaut, CSc. 

 


