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Pavel Muchka, zkušený pracovník Národního muzea, předložil práci o nakladateli a 
novináři Františku Šimáčkovi. 

Pracoval s několika archivními fondy a důvtipně využil prameny uložené v řadě 
institucí (jejich soupis je na s. 127-128) a stejně  poctivě pracoval s relevantní 
literaturou. 

Pavel Muchka svou práci logiky rozčlenil mimo úvodu a závěru do sedmi kapitol 
Zdůvodnil, proč je předmětem jeho výzkumu František Šimáček (s. 15-19), přiblížil 
jeho rodinné poměry (s. 20-38), soustředil se pak na novinářskou a spisovatelskou 
činnost (s. 39-69), důkladněji představil F. Šimáčka na vztahu k Boženě Němcové (s. 
73-75) a rozebral jeho ideový svět a veřejnou angažovanost (s. 76-97). Práci pak 
završil kapitolou o nakladatelských aktivitách F. Šimáčka (s. 76-109) a jeho odkazu a 
„druhém životě“ (s. 110-125).

V české historiografii je Pavel Muchka první, který se Františkem Šimáčkem zabývá 
tak systematicky – jak v obecném širokém záběru, tak v detailech. Je snad první, kdo 
odpověděl např. na otázku, proč byl František Šimáček Vojtěchem Bělákem. Ovšem 
o Muchkově minuciózní práci svědčí kromě poctivého textu i dalších na pět set jeho 
odkazových a výkladových poznámek, dokazujících, s jak širokým záběrem svou 
práci psal.

O Františku Šimáčkovi se dávno ví, že byl vydavatelem výjimečného Posla z Prahy, 
o Františku Šimáčkovi se dávno ví, že byl švagrem Vojty Náprstka atd.  Ale díky 
Pavlu Muchkovi je nyní František Šimáček představen komplexně v celé zátěži jeho 
nakladatelství a síti společenských vztahů, finančních problémů, podnikatelských 
aktivit. 

Často se v souvislosti s výzkumem dějin žen znovu a znovu představují známé 
osobnosti. Pavel Muchka ve své práci jakoby „mimochodem“ obohatil podstatnou 
měrou i tuto sféru výzkumu portrétem Šimáčkovy první ženy Ludmily Křížkové. 
Výrazné a zajímavé ženy podle portrétu, schopné ženy podle šíře profesních aktivit, 
které zvládala kromě rodinných a mateřských povinností a výmluvné ženy podle 
korespondence, která se po ní zachovala, když ve 35 letech umírala. Tragický osud 
Františka Šimáčka, který zemřel několik dnů po pohřbu své druhé ženy, na němž se 
nastydl, je pak dramatickou tečkou za životem muže, jemuž tvrdě konkuroval Jan 
Otto. A ten by se jistě neangažoval kvůli nerovnému protivníkovi. 

Oceňuji na práci Pavla Muchky kromě již dříve vysloveného ještě tu skutečnost, že 
ukázal, jaký význam pro českou společnost od 50. let 19. století měla nakladatelství 
jako centra společenského a intelektuálního života. 

Je zapotřebí, aby Pavel Muchka svou práci co nejdřív připravil k tisku – bude cenným 
a ceněným příspěvkem k dějinám českých nakladatelství. Rozšíří tak spektrum : 
Kober, Otto, Laichter… I když poté, co máme před sebou práci Pavla Muchky, se 
můžeme ptát: víme tolik co teď o Šimáčkovi i o těchto nakladatelských podnicích? 



Práci Pavla Muchky považuji za svědomitě připravenou, promyšleně 
strukturovanou a gradovanou, zkušeně stylisticky i „řemeslně“ zpracovanou, 
jedním slovem zralou a ráda ji doporučuji k obhajobě jako výbornou. Podle 
průběhu obhajoby doporučuji, aby byla navržena jako práce rigorózní. 

V Praze 1. září 2015
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