
Posudek vedoucího diplomové práce Terezy Špinkové 

Literárněkritické dílo Jana Lopatky na pozadí jeho osobní knihovny 

 

Zachovaná osobní knihovna významných literárních osobností je zpravidla nezastupitelným zdrojem 

poznání pracovních postupů, zájmů a někdy i tajemství spisovatele, který svými zveřejněnými projevy 

podstatně profiloval literární život té které doby. Diplomová práce Terezy Špinkové představuje Ldomácí 

knižní fond Jana Lopatky (1940–1993) jako živý organismus systematické osobnosti, v níž se spojuje zau-

jatý student, pracovitý lektor, vyhraněný kritik a redaktor samizdatové produkce. 

 Tématem práce však není zevrubný knihovnický popis osobního fondu, nýbrž evidence a charak-

teristika Lopatkových literárněkritických postupů v souvislosti s jeho domácí knihovnou. Autorka porov-

nává kritikova témata v publikovaných pracích s tím, jaké mají zázemí v osobní bibliotéce. Takový směr 

výzkumu je výsledkem dlouhodobého, často však bohužel přerušovaného zájmu Terezy Špinkové. Sestá-

vá z jedinečné, nezastupitelné práce spočívající v evidenci a excerptech vzácného materiálu (který dnes 

už neexistuje v celku), ale také z ne vždy pozorné a vyrovnané deskripce při zaznamenávání nálezů, a 

někdy též z konstrukce tzv. krátkých spojení. 

 Nejpřínosnější a nejzajímavější je popis a obecná charakteristika Lopatkovy knihovny s množ-

stvím jejích svazků, vztahem či poměrem knih a jiných písemností, rozdělením na beletrii a naučnou 

literaturu a v rámci ní na členění literární vědy a ostatních humanitních odvětví, stejně jako na relaci 

tištěných a strojopisných svazků. Autorka současně ukazuje kritikův zájem o určitou množinu autorů, 

zájem daný jednak čtenářským zaujetím, jednak redakčními potřebami. Lopatkova knihovna se v jejím 

popisu jeví jako používaný pracovní nástroj, s nímž jeho majitel zachází účelně a řádně. (Soupis pořizova-

la diplomantka patnáct let po kritikově smrti, ale vedoucí DP může potvrdit, že v daném stavu byla 

knihovna ještě za Lopatkova života i bezprostředně po jeho dobrovolné smrti v červenci 1993 a že díky 

pochopení autorovy rodiny byla zachována až do doby, kdy musela byt v Templové ulici opustit.) 

 Tereza Špinková pak v dalším sleduje Lopatkovo dílo jednak v souvislosti se zájmem o autory 

vyčleněné v knihovně mimo abecedu (Deml, Hašek, Hrabal, Bondy, Poláček), jednak „chronologicky“, tj. 

dle postupu jeho tvorby od poloviny šedesátých let do počátku let devadesátých, kterou Lopatka výbě-

rově představil ve svazku Předpoklady tvorby a v knize Radiojournal v ko(s)mickém věku a z níž nezařa-

zené položky soustředil editor v posmrtně vydaných titulech Šifra lidské existence a Posudky. U analyzo-

vaných autorů nebo témat pak diplomantka shledává vazby na konkrétní tituly, pokud jsou v osobní 

knihovně obsažené, včetně kritikových případných rukopisných poznámek, excerpt nebo jiných stop. 

 Diplomová práce naplňuje požadavky kladené na tento žánr a podle průběhu její obhajoby navr-

huji hodnocení mezi „velmi dobře“ a „dobře“. 

 

Michael Špirit, Praha, 15. 6. 2015 


