
Abstrakt 
 

Diplomová práce František Šimáček (1834–1885), novinář a nakladatel, si klade za cíl 

představit na několika úrovních výraznou postavu českého nacionalismu padesátých  

až osmdesátých let 19. století, a to v záběru novinářském, nakladatelském, národním, 

národohospodářském a rodinném.  
 

Hlavní metodou práce je biograficky zaměřená interpretace primárních pramenů, především 

osobní korespondence a dalšího archivního materiálu z fondů Literárního archivu Památníku 

národního písemnictví, Knihovny Národního muzea a Archivu Náprstkova muzea asijských, 

afrických a amerických kultur. Na základě toho vznikla chronologicky pojatá konstrukce 

Šimáčkových životních osudů, veřejných a profesních aktivit. V současnosti není k tématu 

dostatečná odborná literatura, která by detailně analyzovala rozsah činností Františka Šimáčka 

v kontextu českého myšlení 19. století.  

Torzovitě zachované archivní materiály nám však plně neumožňují rekonstrukci Šimáčkových 

kontaktů se všemi významnými aktéry českého kulturního a politického života. Ve snaze 

představit Šimáčkova přátelství v horizontu několika let je v interpretační části práce vybrán 

hlubší vztah s Boženou Němcovou jako příklad dlouhodobého kontaktu se spisovatelem, 

kterému bylo i v Šimáčkově periodiku umožněno se veřejně představovat. Pro formování 

myšlenkového světa Františka Šimáčka bylo rozhodující setkání a následná spolupráce 

s Vojtou Náprstkem, který svými aktivitami posouval českou společnost k moderním 

názorům. F. Šimáček své pokrokové postřehy dokazoval i prostorem, ve kterém umožnil 

vyniknout své manželce Barboře Ludmile, rozené Křížkové, jež je považována za významnou 

představitelku první generace ženského emancipačního hnutí v českých zemích. V práci  

je věnována výrazná pozornost právě této ženě, jejíž početná korespondence nám umožňuje 

představit rodinné poměry u Šimáčků a myšlenkový svět emancipované ženy 19. století. 
 

Stěžejní celoživotní prací Františka Šimáčka byla novinářská činnost redaktora a vydavatele, 

která mu umožnila veřejně prezentovat osobitý koncept moderního českého národa a přinesla 

mu také těžké životní okamžiky, včetně soudního stíhání. I v nakladatelské činnosti 

zdůrazňoval F. Šimáček důležitost neustálého vzdělávání národa, které povede k jeho 

rozkvětu. Závěrem je nastíněna cesta, kterou se vydal Šimáčkův závod po jeho smrti, ve snaze 

zajistit plnou kontinuitu původního programu, který k formování sebevědomého moderního 

českého národa výrazně přispěl.  

 


