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Cíl práce:

Cílem práce je představit výraznou postavu („druhý Havlíček“) českého žurnalismu druhé 

poloviny 19. století Františka Šimáčka jako novináře, nakladatele, národohospodáře a 

vlastence formou náročně strukturovaného biogramu. Tento biogram je ukotven jak 

v nejširších souvislostech politického, hospodářského a kulturního vývoje české společnosti, 

tak i v Šimáčkově intimním rodinném a soukromém zázemí.

Charakteristika práce:

Jedná se o vyzrálé, ucelené, dobře vystavěné a promyšlené dílo, vydatně založené na 

vyhodnocení doposud více méně nepoužitých pramenů archivní povahy, zvláště pak na 

využití osobní korespondence, která je uložena v PNP, Knihovně NM a Archivu Náprstkova 

muzea. Velký prostor je věnován manželce F. Šimáčka Barboře Ludmile, rozené Křížkové. 

Z jejích autentických výpovědí a reakci (na mužovy dopisy) je možno rekonstruovat rodinné 

poměry a myšlenkový svět emancipované a podnikavé ženy. Nicméně základ práce 

představuje novinářská a nakladatelská práce Františka Šimáčka v jejím duchovním (n ejen 

národohospodářském) rozměru.

Metoda zpracování:

Metoda zpracování je biografická. Diplomantovi jde v první řadě o analýzu rodinného, 

podnikatelského a společenského prostředí. Je to tedy opět diplomová práce o vztazích, o 

soukromém a veřejném životě, částečně i o rodinné intimitě, kde je velký prostor věnován

zcela po právu autentickým výpovědím z originálních pramenů. Protože se v případě 

politického a i ekonomického žurnalismu jednalo o velmi rizikové podnikání (jak po finanční, 

tak i po politické stránce), jádro práce tak představuje napětí právě mezi tím, co je a není 

v novinařině povoleno veřejně prezentovat. V tomto prostoru tzv. šedé zóny se právě tvoří 

osobnost, charakter tiskoviny a také snaha usměrňovat společnost, popřípadě ji ukazovat cestu 

k „svobodě a blahobytu“. V tomto byla novinářská práce F. Šimáčka skutečně nadčasová, 

odvážná a často nepochopena. V tomto byl i Šimáčkův tragický étos, protože jeho novinářské 

aktivity často končily ve střetu s mocí, která si osobovala právo pokutovat, cenzurovat a 

zbavovat osobní svobody formou uvěznění nekonformní „Tinteleute“. V tomto smyslu je tato 



diplomová práce velmi poučná, průkopnická a hlavně faktograficky nová, protože ukazuje 

vztahy nejen v Šimáčkově podniku (později podnicích), ale obecně v celé české novinářské 

branži (zvláště je to velmi názorně dokumentováno ve vztahu F. Šimáčka k J. Ottovi). Takto 

život a dílo F. Šimáčka ještě nikdo nepředstavil!

Náměty do rozpravy, respektive diskutabilní interpretační tvrzení jsem v práci nenalezl. 

Svědčí to o tom, že diplomová práce byla pečlivě rozvržena a zpracována a že obecné i 

speciální znalosti diplomanta o době a lidech jsou na vysoké úrovni. Domnívám se, že by bylo 

vhodné některé vybrané pasáže této práce publikovat v odborném tisku. Nicméně diskutovat 

by při obhajobě se mělo i o tom, co v práci analyzováno není, například, jak F. Šimáček 

vnímal nebo nevnímal tzv. sociální otázku, když byl sám podnikatelem.

Závěrečné shrnutí: 

Práci doporučuji vřele k obhajobě pro její nespornou odbornou kvalitu a výbornou stylisticko-

kompoziční a jazykovou úroveň. Zároveň ji doporučuji předložit jako podklad k rigoróznímu

řízení.

V Praze 30. 8. 2015

                                                            Prof. Milan Hlavačka




