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předmět:     Textologie (ediční teorie a praxe) 

obor:            Literární dokumentaristika a teorie čtenářství 

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘEDMĚTU 

 

Vyučující: Mgr. Jan Bílek 

 

Kontakt: bilek.jan1...gmail.com 

 

Hodinová dotace přímé výuky: p. 13 + s. 26 hodin 

 

Zařazení předmětu: 6. semestr 

 

Prerekvizity: předmět nemá prerekvizity 

 

Pravidla komunikace s vyučujícím: 

        prostřednictvím e-mailové korespondence; 

        osobně podle předem dohodnutých konzultací dle aktuálního rozvrhu na daný semestr; 

        prostřednictvím Fakultního informačního systému (přihlášení na termín zápočtu) 

 

 

Úvod do studia předmětu (anotace): 

Disciplína seznamuje studenty s teoretickými a praktickými stránkami textologie. 

 

 

Cíle předmětu: 

mailto:jana.bilkova@uhk.cz


Cílem disciplíny je seznámení studentů s textologií v kontextu nauky o pramenech a ediční 

praxe, seznámení s jejím vývojem, teorií, pojmoslovím a aktuálními zásadami s přihlédnutím 

k praktickému využití: znalost metodiky práce s textem. 

 

 

Osnova předmětu: 

- 1. Nauka o pramenech, vymezení editologie. 

- 2. Oblast výuky, pojetí oboru. 

- 3. Historie textologické praxe. 

- 4. Uspořádání spisů a svazků, typy vydání. 

- 5. Heuristika, prameny textu díla a atribute. 

- 6. Výchozí text. 

- 7. Kanonický text. 

- 8. Úprava textu k vydání. 

- 9. Komentáře. 

- 10. Shrnutí pojmů. 

 

 

Doporučená literatura a jiné zdroje: 

Základní literatura: 

 

Flaišman, Jiří – Kosák, Michal: Mezi řemeslem, vědou a uměním, in: Ústav pro českou 

literaturu, red. Kateřina Bláhová – Ondřej Sládek, Praha 2010, s. 127–137. 

Havel, Rudolf – Štorek, Břetislav a kol.: Editor a text : úvod do praktické textologie, ed. 

Michal Kosák – Jiří Flaišman, Praha – Litomyšl 2006. 

Hroch, Miroslav a kol.: Úvod do studia dějepisu, Praha 1985. 

Kosák, Michal – Flaišman, Jiří: Podoby textologie, Praha 2010. 

Šťovíček, Ivan a kol.: Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od 

počátku 16. století do současnosti, Praha 2002. 

Tanselle, Thomas G.: Principy textové kritiky, Praha 2012. 

Vašák, Pavel a kol.: Textologie. Teorie a ediční praxe, Praha 1993. 

různé edice textů jazykové a literární kultury a dokumentaristiky 

 

 



Doporučená literatura: 

 

Červenka, Miroslav: Textologické studie, ed. Michal Kosák – Jiří Flaišman, Praha 2010. 

Stich, Alexandr: Sabina – Němcová – Havlíček a jiné textologické studie, ed. Michal 

Charypar, Praha 2012. 

Šťovíček, Ivan: Ediční teorie a metodika, Praha 2008. 

Vašák, Pavel: Autor, text a společnost, Praha 1986. 

různé edice korespondence a dokumentů 

další periodická i odborná literatura budou odkázány během výuky 

kopie archiválií 

 

 

Jiné zdroje: 

 

Texty ke studiu (vybrané přednášky, elektronická skripta apod.): 

- http://www.ucl.cas.cz/edicee/index.php?expand=/prirucky/edicni/EDT (Editor a text) 

- http://www.ucl.cas.cz/edicee/index.php?expand=/prirucky/obsah/VLAS (Slovník 

literární teorie) 

Studijní webové odkazy: 

- http://www.ucl.cas.cz/cs/oddeleni/oddeleni-edicni-a-textologicke (internetové stránky 

Oddělení edičního a textologického Ústavu pro českou literaturu AV ČR) 

- http://www.ucl.cas.cz/cs/publikace/edice-varianty (internetové stránky knižnice 

Varianty Oddělení edičního a textologického Ústavu pro českou literaturu AV ČR) 

- http://textolog.webnode.cz/ (internetové stránky Textologie Katedry bohemistiky 

Filozofické fakulty Univerzity Palackého) 

- http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/ (internetové stránky Památníku 

národního písemnictví) 

 

 

Požadavky na ukončení předmětu: 

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet bude udělen po splnění následujících podmínek: 

aktivní účast na výuce (průběžné úkoly), vyhovující hodnocení min. jednoho referátu s 

domácí přípravou (představení a rozbor odborného textu), přiměřený podíl na kolektivní 

http://www.ucl.cas.cz/edicee/index.php?expand=/prirucky/obsah/VLAS
http://www.ucl.cas.cz/cs/publikace/edice-varianty
http://textolog.webnode.cz/


textologické práci, uplatnění znalostí úspěšným absolvováním závěrečného kolokvia (v 

termínu pro splnění zápočtu). 

 

 

 Předmět: textologie  



Kapitola č. 1 

Nauka o pramenech, vymezení editologie 

 

 

  
Cíle: úvod do nauky o pramenech, vztahy oborů editologie, archeografie a textologie 

 

  
Pojmy k zapamatování (klíčová slova): pramen, klasifikace pramenů, písemné prameny 

institucionální, osobní a literární, zpřístupňování pramenů, kritika a interpretace pramenů, 

archeografie, textologie, editologie 

 

  

Shrnutí a témata ke studiu: 

výklad: 

Co je pramen? 

Pramenem je každý předmět, který vstoupil do vztahu s lidskou činností a na který bylo jako 

na pramen nahlíženo, chápaný jako soubor vlastností, které tvoří určitou informační strukturu, 

selektivní záměrně budovaný informační systém, jenž je konstituován na základě kladených 

otázek. Paměťové obory (archeologie, památková péče, muzejnictví, etnografie, lingvistika, 

historie, dějiny umění) mají diferencovanou nauku o pramenech a specifické metody práce s 

nimi. 

 

Jak se prameny klasifikují? 

Prameny můžeme třídit podle více principů: formy druhů (nepsané a písemné), původu 

(pozůstatky – bezprostřední stopy existence a činnosti, tradice – podávají zprostředkované 



zprávy o historických faktech minulosti), obsahu, funkční informační struktury (primární, 

bezprostřední – autentická fakta, která jsou součástí historické skutečnosti, sekundární, 

zprostředkované – záznam o historické skutečnosti, role osoby informátora, metody ověření 

jeho věrohodnosti; ohled na původce a příjemce – adresnost; důvěrné a veřejné, osobní a 

institucionální), typu. Památky jsou hmotné i nehmotné pozůstatky kulturní činnosti člověka. 

Dokumentací chápeme systematické plánovité soustředění pramenů. Relací se rozumí 

svědectví přímého účastníka, vzpomínkami svědectví pamětníka, tradicí svědectví 

zprostředkované. Analýza autora – jeho myšlenkový svět, společenské postavení, perspektiva 

pohledu, schopnosti reprodukce a stylizace, užitá terminologie, pozorovací možnosti, jeho 

účast na zapsaném (přímý svědek, účastník x informován zprostředkovaně, povaha takového 

informačního zdroje), míra jeho exponovanosti (zda v centru či na okraji, role nahoře nebo v 

řadě), časový interval mezi událostí a zápisem, obsahová závislost na jiných zdrojích (citát, 

parafráze), jeho cíle. 

 

Psané prameny 

Písemné prameny představují nejužívanější pramenný zdroj, jsou to záznamy informací 

sledující různý účel. Podoba, důvody a smysl jak zachycují, vyjadřují a odrážejí historickou 

skutečnost, jsou zkoumány pramennou kritikou a interpretací. Dělí se na tři základní skupiny: 

institucionální, osobní a literární. Největší institucionální skupina písemných pramenů 

zahrnuje např. spisy (akta) a úřední knihy, katastry, matriky, řády, zákony, dále zápisy, 

protokoly, institucionální korespondenci, hlášení, zprávy, účty, pamětní knihy a kroniky, 

listiny – jejich studiem se zabývá pomocněvědná disciplína – diplomatika. Písemnosti osobní 

zahrnují zejména osobní korespondenci, osobní deníky, záznamy a poznámky. Literární 

prameny se označují též jako prameny vyprávěcí. Vnitřně je můžeme členit na a) historická 

zpracování (legendy, anály, letopisy, kroniky; autobiografie, vzpomínky a paměti), b) 

publicistiku (tištěná a audiovideo média), c) naučnou a odbornou literaturu, d) krásnou 

literaturu (včetně fixace původně ústní tradice – pověsti, anekdoty, písně, pořekadla, přísloví, 

pohádky, která postupně ustupovala záměrné literární produkci). 

 



 

 

Zpřístupňování pramenů 

Prameny psané se zpřístupňují jednak archivním zpracováním, jednak vydáním podle 

stanovených pravidel. Takto publikované archiválie nebo dokumenty označujeme jako edice. 

Edice pramenů jsou samostatná vědecká díla zobrazující témata prostřednictvím dokumentů 

samých. Vydáváním převážně institucionálních pramenů se zabývá archeografie, zatímco 

textologie se věnuje převážně literárním pramenům. Oba subobory se prolínají v oblasti 

prameny 

nepsané psané 

institucionální 
veřejné/důvěrné 

hmotné obrazové ústní osobní 
veřejné/důvěrné 

literární 

+ legendy 

+ kroniky 

+ autobiografie, 

vzpomínky a 

paměti 

+ pověsti, písně 

a pohádky 

+ umělecká díla  

+ publicistika 

+ naučná díla 

+korespondence 

+deníky, 

záznamy a 

poznámky 

+ autobiografie, 

vzpomínky a 

paměti 



pramenů osobních. Zastřešujícím názvem oboru je editologie. Výsledky vědní obor 

zveřejňuje v samostatných publikacích nebo v časopisech (Sborník archivních prací, Česká 

literatura aj.). 

Příklady archeografických a textologických edic: a) institucionální dokumenty (dobové 

popularizační Bojující Československo 1938–1945, Dokumenty o protilidové a protinárodní 

politice T. G. Masaryka, současné vědecké řady Dokumenty československé zahraniční 

politiky a Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně), b) osobní dokumenty 

(Němcová, Božena: Korespondence; Čapek, Karel: Korespondence; Čapek, Karel: Přijatá 

korespondence; řada Korespondence T. G. Masaryka), c) obrazové dokumenty (Pražský hrad 

ve fotografii). 

 

Kritika pramenů 

Analýza pramenů se skládá ze tří prolínajících se oblastí kritiky: a) pramenné, b) textové, c) 

historické, které vykonávají obory archivnictví a pomocných věd historických, jazyka, 

literatury a historie. 

Kritika pramenná zjišťuje kvalitu, původ, pravost, formu vyhotovení a dochování. Oborem 

textové kritiky se budeme zabývat. Historická analýza znamená zjišťování pravosti (vnější 

kritika) a míry pravdivosti obsahu (vnitřní kritika). Vnější kritika ověřuje nebo určuje původ 

časový, místní a autorský. Zda je pramen tím, za co se pokládá a vydává, zda je pravý, nebo 

zda se vydává za něco, čím není, zda je padělek, falzum (pro výhody, zmatení nepřítele, 

kompromitaci, propagandu). Zásah do původního textu je zpadělání (vsuvky = interpolace, 

výpůstky). Co se analyzuje: a) vnější skutečnosti (forma a lokalita uchování), b) materiál a 

technika vyhotovení, c) smysl pramene (odraz doby), d) typologie, e) výrazové prostředky 

(jazyk a styl), f) obsah (údaje). Součástí vnější kritiky je i zjišťování původnosti pramene, 

okolností vzniku, závislosti na jiných zdrojích. Vnitřní kritika poznává informátora a jeho 

vztah k informaci (odkud, jak událost původce viděl, prožil, slyšel o ní, tj. co o ní mohl vědět; 

jak to mohl, chtěl, uměl zaznamenat), důvody jeho zájmu, podmínky, možnosti a smysl 

záznamu, jeho vzdělání. Táže se po dobovém uplatnění pramene, příčině a způsobu jeho 

vzniku, jeho vnitřním ustrojení, okolnostech jeho dochování. Studuje sociální a politickou 

tvář doby, formu pramene, která na obsah také působí, posuzuje úplnost, soustavnost a 

reprezentativnost nezáměrných informací s chybami z nevědomosti, povrchnosti, neznalosti a 

záměrných informací (omyly a vědomá zkreslení). Na kritiku navazuje interpretace pramene, 

plné poznání jeho účelu v dobových souvislostech, snaha o porozumění jeho obsahu a smyslu, 



která závisí na přečtení pramene (ovládání písma a jazyka), pochopení významu slova 

(sémantika), znalost reálií.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura 

Literatura oboru zahrnuje monografie i stati ve sbornících a časopisech (podrobně viz vždy 

oddíl doporučená literatura a jiné zdroje). Částečně je již antikvována a informace se 

přesouvají na elektronické zdroje. Speciálně zaměřená na textologii je řada Varianty, která si 

klade za cíl zpřístupňovat texty z oblasti textologie a editologie, práce domácích a 

zahraničních textologů. 

 

 

souhrn: 

Pramen je předmět určité informační struktury, jež je konstituována na základě kladených 

otázek. Psané prameny se dělí na institucionální, osobní a literární. Editologie se skládá 

z archeografie a textologie. Edice zpřístupňuje archiválie nebo dokumenty podle daných 

pravidel. 

 

  

Doporučená literatura a jiné zdroje: 

Hroch, Miroslav a kol.: Úvod do studia dějepisu, Praha 1985. 

Havel, Rudolf – Štorek, Břetislav a kol.: Editor a text. Úvod do praktické textologie, ed. Jiří 

Flaišman – Michal Kosák, Praha – Litomyšl 2006. 

pramen kritika 

pramenná, textová a 

historická (vnější a 

vnitřní) 

 

interpretace pramene 



Šťovíček, Ivan a kol.: Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od 

počátku 16. století do současnosti, Praha 2002. 

Pražský hrad ve fotografii, ed. Klára Halmanová – Pavel Scheufler – Michal Šula – Pavel 

Zeman, Praha 2007. 

Bojující Československo 1938–1945, ed. V. Žiška, Praha – Košice 1945. 

Dokumenty o protilidové a protinárodní politice T. G. Masaryka, ed. František Nečásek – Jan 

Pachta – Eva Raisová. Praha 1953. 

řada Dokumenty československé zahraniční politiky 

řada Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně 

Čapek, Karel: Korespondence, sv. I–II, ed. Marta Dandová, Praha 1993. 

Čapek, Karel: Přijatá korespondence, ed. Marta Dandová – Milada Chlíbcová, Praha 2000. 

Němcová, Božena: Korespondence, sv. I–IV, ed. Robert Adam a kol., Praha 2003–2007. 

 

  
Kontrolní otázky a úkoly: 

1. Co je pramen? 

2. Jak se prameny klasifikují? 

3. Jak se dělí psané prameny? 

4. Čím se zabývá editologie, archeografie, textologie? 

 



Kapitola č. 2 

Oblast výuky, pojetí oboru 

 

 

  
Cíle: úvod do předmětu textologie, oborová teorie a institucionální zázemí 

 

  
Pojmy k zapamatování (klíčová slova): textologie, Oddělení ediční a textologické Ústavu 

pro českou literaturu Akademie věd České republiky 

 

  

Shrnutí a témata ke studiu: 

výklad: 

 

Výuka předmětu Textologie 

Oblast jazykové a literární kultury a dokumentaristiky může editologii bohatě využívat. 

Předmět na královéhradecké univerzitě je koncipován převážně jako informační a praktický 

kurz využitelný při práci v oblasti předpokládané profesní působnosti absolventů. Výuka 

studentům poskytuje základní všeobecný přehled v novočeské archeografii a textologii. 

Navazuje na další předměty jazykovědné, literárně historické, archivnictví. Pomíjí české i 

latinské středověké a raněnovověké písemnictví a prameny a klasickou textovou kritiku (jako 

ukázka této problematiky slouží jednak vědecké vydání /1957/ a jednak čtenářské vydání 

v novočeském překladu, převodu /1977/ prvního česky psaného historického díla a zároveň 

jednoho z prvních českých literárních děl Kroniky tak řečeného Dalimila; Dílo Jana Amose 

Komenského). Tato klasická textová kritika měla varianty za chyby opisovače, které 



odkazovaly k původnímu archetypu. Zaměřen je na novočeské období, texty a archiválie, 

pojmy a metody. Studenti pracují s odborným textem, připravují z něho referát a vedou 

k němu diskusi. Dále pracují s prameny a texty a to v návaznosti na aktivity v předmětu 

literární archivnictví, získávají znalosti a zkušenosti v ediční činnosti. 

 

 

 

Teoretické pojetí textologie 

Od poslední třetiny 19. a ve 20. století docházelo v Čechách k reflexi praxe vydávání literárně 

uměleckých textů, která přinesla zobecňující otázky a návrhy. Praktické zásady vyšly v roce 

1947. Původně používaný pojem textová kritika byl v 50. letech 20. století nahrazen pojmem 

textologie. Stalo se tak pod vlivem práce Borise Tomaševského, který ji pojímal jako obor 

pomocněvědný. Naopak vlivná práce Dmitrije S. Lichačeva ji definovala jako samostatný 

obor mezi lingvistikou, literární vědou a historií. V 60. letech 20. století byla u nás teorií 

vybavená textologie již dominantně vnímána jako samostatný aplikovaný a komplexní obor 

kritického výzkumu literárně uměleckého textu z hlediska jeho geneze, autorství, proměn a 

historie, který zpravidla přináší jako výsledek studia kanonizované znění textu a realizuje jeho 

vydání v praxi; disponuje řadou aplikací metod lingvistiky, literární vědy aj., nevyčerpává se 

pouze vydáním textu, zkoumá historii textu v celku. Takto ji pojímá ze strukturalismu 

vycházející standardizační textologická teoretická a metodická příručka, opatřená podtitulem 

Úvod do praktické textologie, Editor a text (1971). Vliv polské textologie na uvedenou 

příručku vykládá studie Na okraj příručky Editor a text z jejího druhého vydání (2006), věnuje 

se též nejednoznačnosti užitých pojmů (výchozí text, kanonizace, eklekticismus). Závaznost 

příručky, tj. i její východiska, nebyla vnímána absolutně. Někteří v textologii dále viděli 

techniku vydávání, řemeslnou aplikaci jiných oborů. V 80. letech se k problematice vyslovil 

zejména Pavel Vašák, pořadatel příručky Textologie: teorie a ediční praxe (1993). V 90. 

letech 20. století se začal připomínat i múzický, umělecký aspekt oboru. Textologie není 



teoreticky uzavřena. Je ji třeba vnímat v širším kontextu se společenskou situací a 

nakladatelským sektorem. 

 

Institucionální platformy 

a) Po institucionálním zabezpečení ediční práce volal Jan Jakubec na koci 19. století. Obor 

nalezl zázemí při České akademie věd a umění v Komisi, která pracovala na principu sboru 

předních osobností, ale bez pracovníků v zaměstnaneckém poměru, jejím jednatelem byl 

Antonín Grund. Akademie zaštítila vedle knižnice Staročeská knihovna také knižní řadu 

Novočeská knihovna, která vycházela v letech 1917–1953. Diskuse odehrávající se po 

podnětech prvních desetiletí 20. století na poli vydavatelské praxe vyústila za druhé světové 

války v Kritické a ediční zásady pro vydávání novočeských autorů, vyšly roku 1947. 

b) Institucionálního zázemí se textologii a ediční praxi dostalo zřízením Ústavu pro českou 

literaturu při České akademii věd a umění, který zahájil činnost v roce 1948. Komfortní 

zázemí odborné instituce a pro věc vyčleněné pracovní kapacity přinesly oboru kýžené 

vědecké zformování (jistěže založené již dříve) a výsledky praktické i teoretické. V roce 1953 

byl ústav začleněn do nově vzniklé Československé akademie věd. S ediční činností ústavu na 

poli základních děl české literární tradice se počítalo jak v návrhu na zřízení pracoviště v roce 

1946, tak při ustavení Edičního střediska jako jeho organizační jednotky v roce 1953. 

Edičnímu zpracování textů v podobě rozsáhlých edičních projektů byla věnována značná část 

jeho kapacity, vedle přípravy Dějin české literatury patřila ediční činnost mezi dva hlavní 

ústavní úkoly. Ústav se podílel jednak na uspořádání reprezentativního výběru české klasické 

literatury v knižnici Národní knihovna, jednak na sérii sebraných spisů osobností novočeské 

literatury v řadě Knihovna klasiků (a spisy dalších autorů mimo tuto řadu). Účastnil se též 

polemiky s Oldřichem Králíkem nad vydáváním díla Petra Bezruče. Po čase daly získané 

vydavatelské zkušenosti a oborové diskuse vzniknout vnitřně kolísající, zobecňující 

textologické teoretické a metodické příručce pro novočeskou literaturu Editor a text, vyšla 

v roce 1971. V osmdesátých letech se vedle Knihovny klasiků staly kmenovým projektem 

v oblasti sebraných spisů zejména Spisy Karla Čapka. Devadesátá léta přinesla v ediční 

činnosti útlum, ediční oddělení zaniklo, později fungoval projekt Česká elektronická knihovna 

jako samostatné oddělení Blanky Sadbové; v roce 2007 bylo obnoveno jako Ediční a 

textologické oddělení. Z představitelů novočeské textologie spjatých s pracovištěm, 

příslušníků tzv. pražské školy, jmenujme např. Rudolfa Havla, Rudolfa Skřečka, Břetislava 

Štorka, Felixe Vodičku, Jarmilu Víškovou, Antonína Grunda, Zinu Trochovou, Vladimíra 

Justa, Mojmíra Otrubu, Stanislavu Mazáčovou, Miladu Chlíbcovou, Jiřího Opelíka, Aleše 



Hamanna, Miroslava Červenku. Znovuoživení přinesla obnova Oddělení edičního a 

textologického a jeho projekty Kritická hybridní edice (křížící knižní a elektronický nosič pro 

čtenářské a vědecké vydání), kolokvia (od 2009) a knižnice Varianty (od 2010), jakož i edice 

původního titulu Editor a text v roce 2006. 

c) V roce 1962 byla založena Ediční a textologická komise při Československém komitétu 

slavistů, která spolupracovala s Mezinárodní edičně textologickou komisí při Mezinárodním 

komitétu slavistů. Její aktuální činnost je nulová. 

 

 

souhrn: 

Textologie je vnímána jako samostatný aplikovaný a komplexní obor kritického výzkumu 

literárně uměleckého textu z hlediska jeho geneze, autorství, proměn a historie, který 

zpravidla přináší jako výsledek studia kanonizované znění textu. Publikace Editor a text 

(1971) je považována za standardizační textologickou teoretickou a metodickou příručku. 

Předním pracovištěm oboru je Oddělení ediční a textologické Ústavu pro českou literaturu 

Akademie věd České republiky. 
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Kontrolní otázky a úkoly: 

1. Co je to textologie? 

2. Co od předmětu očekáváte a kde můžete poznatky aplikovat? 

3. Jak se jmenuje a co obsahuje základní příručka uvádějící do praktické textologie? 

4. Seznamte se s činností Oddělení edičního a textologického Ústavu pro českou literaturu 

Akademie věd České republiky. 
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Kapitola č. 3 

Historie textologické praxe 

 

 

  
Cíle: výklad a orientace v historii textologie 

 

  
Pojmy k zapamatování (klíčová slova): dějiny textologie, Kritické a ediční zásady pro 

vydávání novočeských autorů (1947), Editor a text (1971), osobnosti suboboru 

 

  

Shrnutí a témata ke studiu: 

výklad: 

I. konstitutivní období textologické praxe, zavádění pojmů a pojetí, různých přístupů a diskusí 

V českém prostředí se vědecká textová kritika etablovala při společenských a zároveň 

vědeckých multidisciplinárních sporech o pravost Rukopisů královédvorského a 

zelenohorského v 80. letech 19. století. Tehdy byla nastolena i problematika kritické ediční 

přípravy klasických děl novočeské umělecké literatury (otázky kritického vydání a sebraných 

spisů) a problematika zohlednění jejich popularizační funkce. Byly vyjádřeny požadavky 

úplnosti, textové spolehlivosti a systematičnosti a kritéria pro volbu výchozího textu a 

jazykovou přípravu. K věci se formulací pravidel v souvislosti s přípravou knižnice Sbírka 

nejdůležitějších českých plodů básnických starších i novějších vydávaných nakladatelstvím 

František Borový vyslovil později pro stanovisko v rukopisných sporech přehlížený František 

Bačkovský (pracoval s faktory žánru, statutu autora, stavu textu, typu edice). Vymezení 

soudobých základních úkolů v oblasti vydávání děl klasické české umělecké literatury 



formuloval Jan Jakubec v textu Organisujme práci na prospěch novočeské literatury 

(1899). Poukázal v něm na chybějící spolehlivá vydání děl, o něž by se opíral literárněvědný 

výzkum, a volal po obecně závazných edičních pravidlech. V dalším článku Sebrané spisy a 

nová vydání (1901) se zabýval vydáváním autorů z hlediska nakladatelství i z hlediska edice 

kritické a odvozených vydání (čtenářského aj.). Uvažoval též o volbě výchozího textu 

v článku Nová vydání starších spisovatelů českých (1906). Vedle převládajícího posledního 

vydání pořízeného za autorova života připouštěl za zvláštních okolností (např. vliv cenzury) i 

jiné možnosti. Diskuse se vedly např. nad vydáními díla Karla Hynka Máchy (vydání 

v knižnicích Česká poezie XIX. věku nakladatelství J. R. Vilímka (1897), Světová knihovna 

nakladatelství Jana Otty (1897) nebo pietně estetické, takřka bezzásahové vydání Václava 

Flajšhanse (1905) či obdobně pojaté Sebrané spisy Karla Hynka Máchy v Knihovně českých 

klasiků-beletristů nakladatelství Bedřicha Kočího (1906)). Jako vzorové byly vnímány ediční 

práce Jana Jakubce (Kollárova Slávy dcera, 1903, kanonický text je výslednicí volby 

výchozího textu a jeho kontaminace z jiných genetických vrstev textu s úpravou do aktuální 

ortografické normy), Jaroslava Sutnara (Erbenovy Veškeré spisy básnické, 1905, má ediční 

aparát včetně zachycení variant v různočtení) nebo některá vydání v knižnici Čeští spisovatelé 

XIX. století nakladatelství Jana Laichtera pod redakcí Jaroslava Vlčka (např. Vlčkem 

připravené Spisy Karla Hynka Máchy, 1906; Quisem připravené Spisy Karla Havlíčka, 1906–

1908, vydané podle rukopisu chápaného jako nejautoritativnější verze textu; Jakubcem 

připravené Sebrané spisy F. L. Čelakovského, 1913–1916). Přinášely věrný, neautorskými 

jazykovými úpravami nezatížený text. Vlček do diskusí vstoupil brožurou Několik slov o 

našich vydáních Českých spisovatelů XIX. století (1906), která byla vnímána jako vědecky 

pojatý koncepční návrh textologické a ediční práce. Vtělil do ní základní požadavky na 

přípravu textu (oprava tiskových chyb a přepsání, jiné změny zdůvodnit zvlášť v 

poznámkách, aktuální pravopis a syntax, tj. odstranění porušení textu a převedení starých 

formálních znaků na nové, dbaní na zachování vědomých porušení normy, tj. autorského 

úmyslu), ne ale zásady knižnice. Důraz kladl na čtenářské vydání, vědecké (jinde též 

dokumentární, diplomatické, věrné, reprintové, fotografické, pietní) měl za okrajové. 

Pozornost si zaslouží také některá vydání v knižní řadě Knihovna českých klasiků-beletristů 

(např. Voborníkem připravené Sebrané spisy Vítězslava Hálka, 1906–1907, řídící míru zásahů 

do zmapovaného vývoje autorova jazyka podle žánrů). Textologické úsilí konstitutivního 

období završuje vznik nekomerční institucí zaštítěné a priori knižnice pro kritická vydání 

Novočeská knihovna, na které se podíleli editoři okruhu Jaroslava Vlčka a Jana Jakubce. 

Vydané tituly jsou ale disparátní v koncepci, jazykové přípravě, aparátu. Příkladná je např. 



Jakubcova edice Sebraných spisů Františka Vladislava Heka (1917) aj. Konstitutivní období 

přineslo jako cíl ediční praxe kritické vydání, poznání odlišného statutu textových variant, 

volbu výchozího textu a jeho revizi přihlížející k historii textu, napětí mezi požadavky 

vědecké práce směřující ke kritickému vydání s aparátem a ohled na adresáta edic – běžného 

čtenáře. 

 

II. období pokračujících diskusí, zpřehledňujících anket a prvních souhrnných Zásad 

Ve 20. a 30. letech 20. století dál sílily snahy o jednotný odborný a objektivizovaný základ 

pro vydavatelskou praxi. Jako vzory byly uznány projekty editorů tzv. Vlčkovy školy: 

Františkem Krčmou připravené Spisy K. H. Máchy, 1928–1929, Miloslavem Hýskem 

připravené Spisy O. Březiny, 1930–1933, Antonínem Grundem připravené Dílo K. J. Erbena, 

1938–1940. Byli tu i další: Miloslav Novotný, K. Hikl, Miloslav Hýsek, A. Hartl. Nově se pro 

výzkum variant začal vedle biografického a psychologizujícího výkladu (Arne Novák) nabízet 

stylistický rozbor (Jan Mukařovský). Je zapotřebí zmínit knižnice jako popularizační Sbírka 

souvislé četby školní nakladatelství F. Topič nebo Kytice Státního pedagogického 

nakladatelství, odbornou byl Odkaz minulosti české nakladatelství Melantrich, čtenářskou 

reprezentativní – kanonickou a levnou Národní klenotnice Evropského literárního klubu (60 

svazků), bez edičních zásad a pod redakcí Miloslava Novotného. K této knižní řadě se váže 

interní anketa Jak se na svou práci dívají upravovatelé? z roku 1940, v níž se Hýsek vyslovil 

pro úpravu pravopisnou, ale proti změnám ve slohové stránce děl a naopak Emil Vachek 

v jinde vydaném článku Měnit? Neměnit? z roku 1939 se vyslovil pro jazykové zásahy do 

úrovně stylistické. Obdobně postupovali Jiří Karásek ze Lvovic, Jaroslav Durych, Ivan 

Olbracht. Nad jednotlivými počiny tedy pokračovala diskuse o ediční problematice v bodech 

usouvztažněných typů vydání (vědeckého, resp. kritického, odborného a čtenářského, resp. 

populárního, lidového) a z nich vycházejících parametrů, uspořádání díla, volby výchozího 

textu, jazykové přípravy, míry zásahů do různých rovin díla (zvuková realizace, slovosled, děj 

aj.) nebo adaptace (převyprávění, přebásnění) nebo překlad nebo zachování původní 

neupravené podoby. Společenský vývoj v krizových letech 1938–1945 přinesl zvýšený zájem 

o českou kulturu včetně knih, posléze pak zákazy a útlum. Hypertrofovaná nakladatelská 

aktivita vyvolávala snahu o koordinaci činnosti, vydavatelských plánů (zamezení násobného, 

překrývajícího se vydání téhož titulu více nakladatelstvími) a o kvalitní textologickou 

přípravu, metodiku ediční práce, která by nahradila nesystémový ediční přístup. Flaišman 

s Kosákem mají za prokázané, že disparátnost edičních přístupů je výrazným impulsem pro 

textologickou diskusi a rozvoj oboru. Situace dala vzniknout anketám v časopisech Hovory o 



knihách (1939) a Panorama (1941) a dalším textům, které se věnovaly otázkám úpravy – 

adaptace starších textů. Již výše uvedení upravovatelé byli v zájmu nároků estetického 

prožívání čtenáře pro aktualizační umělecké adaptace. Čtenářské vydání je upraveno, 

přepracováno ve směru současné pravopisné normy (aktualizace pravopisu), jazykové 

správnosti a autorské intence smířené se současnými společenskými, estetickými a ideovými 

tendencemi. Proti se, diferencovaně, vyslovili filologicky vzdělaní praktičtí odborníci 

kritických vydání Václav Černý, František Trávníček, Jan Mukařovský, Bedřich Václavek, 

Bohuslav Havránek, Karel Janský, Karel Polák, Albert Pražák aj. Ustavují strukturovanou 

soustavu typů edic: základním typem je vydání vědecké kritické, akceptováno je vydání 

vědecké diplomatické, další je vydání populární, ale ne v podobě adaptací (tyto jsou 

samostatné umělecké výkony), a vydání pro děti a mládež (školní četba). Vydání se týká 

souborného díla nebo výboru nebo jednoho díla. Za výchozí text většinou volí vydání 

poslední ruky, emendují porušení a upravují ortografickou rovinu textu k současné pravopisné 

normě, šetří dobové příznaky a individuální jazykové charakteristiky autora, připojují kritický 

aparát. U populárního vydání připouštějí větší míru zásahů (hlásková kvantita, morfologie, 

syntax), potlačují kolísání, korekce nesmí porušit slohovou a zvukovou podstatu díla a musí 

sledovat autorskou intenci, doplňují vysvětlivky, zásady vydání zaznamenají a připojí 

v poznámce. Praxe si vynucuje kompromisní vědecko-lidové vydání. O propojení obou 

upravovatelského a odborného přístupu uvažoval na jiném místě např. Jan Rey. Po roce 1945 

se kontinuálně rozvíjely zatím svobodně oponované akce směřující k regulaci knižního trhu, 

k centrálně plánované a kontrolované nakladatelské výrobě, která by mj. kvalitně přistoupila 

k vydávání novočeských uměleckých děl. K tomu např. Antonín Hrubý Vydání kritická, nebo 

nekritická? (1946) nebo Karel Polák K vydávání klasiků české literatury (1947). 

Resuscitována byla Národní klenotnice, která vychází do roku 1952. Ke knižnici např. Karel 

Polák v článku Národní klenotnice (1941) nebo Felix Vodička Nové svazky Národní 

klenotnice (1948). Pracuje se na Souboru díla F. X. Šaldy, které vychází v letech 1947–1997 a 

nahrazuje Dílo F. X. Šaldy (1934–1941). Lze shrnout, že v daném období byla reflektována 

individuální povaha každého textu a žánru, pravopisná problematika, účel vydání, význam 

autora, identita díla neslučitelná s hlubšími, radikálními zásahy a kvalitním čtenářským 

poznáním. Dlouhodobou diskusi završovalo roku 1947 zveřejnění Kritických a edičních 

zásad pro vydávání novočeských autorů, které měly na vědeckých základech sjednotit 

ediční praxi odborných editorů. Zásady jako základní typ upevňují kritickou edici pracující 

s celou historií textu, jež je výchozí i pro další typy. Nevytváří hluboký předěl mezi typem 

vědeckým a čtenářským (to zde bylo dynamicky proměnné). Mimo rozpracování zůstaly 



typy školní a komentované edic, potlačena je zmínka o typech diplomatickém, 

faksimilovaném. Čtenářské vydání respektuje aktuální kodifikaci plněji než vydání vědecké. 

Neexistuje-li kritické vydání díla, musí čtenářská souborná edice vznikat textovou kritikou 

(nikoli jazykově upraveným přetiskem vydání poslední ruky) a obsahovat kritický aparát. 

Kritické vydání pracuje převážně se zásadou poslední ruky u volby výchozího textu, ustavena 

byla podoba aparátu, značek, uspořádání spisů a pravidla pravopisné přípravy. V souvislosti 

s kanonickým textem se text čtenářské edice stal identický s textem z typu vydání vědeckého, 

bez kritického aparátu. 

 

III. období standardizace převládajícího pojetí a rozsáhlých edičních projektů, ustavení teorie 

Po společenských změnách v roce 1948 a nastolení řízené kulturní politiky byla zavedena 

centralizovaná ediční práce s několikastupňovou redakcí, standardizovanou jazykovou 

přípravou. Propracován byl typ edic vědecké a čtenářské, kritický aparát atd. Přihlíženo bylo 

ke zkušenostem v Sovětském svazu. S Ústavem pro českou literaturu byly spjaty edice 

Národní knihovna a Knihovna klasiků. Diskutovalo se mj. opět nad dílem K. H. Máchy, 

Oldřich Králík navrhl po výzkumech nové chronologické uspořádání Máchových spisů, 

zapojili se např. Karel Jánský, Felix Vodička. Dlouhodobá byla v 50. a 60. letech 20. století 

diskuse sledovaná i vně oboru nad ediční koncepcí Bezručových Slezských písní, kde Králík 

opět polemizoval s Vodičkou, ale též Miroslavem Červenkou, Břetislavem Štorkem aj. při 

všeobecném odmítání znění poslední ruky jako výchozího textu v tomto konkrétním případu. 

Pražskou školou byly odmítnuty návrhy eklektické, kombinující různá znění, nepřipouštějící 

fakticky autorizované změny. Do diskuse byl uveden pojem poslední tvůrčí ruky, 

propracována byla kritéria výběru výchozího textu. Byla zkoumána historie textu (jak se 

projevuje v náčrtech, jednotlivých rukopisech, škrtech a variantách), jeho dynamika, geneze 

(vývoj a proměny autorské intence), motivace změn (neautorské vstupy do textu: cenzura, 

autocenzura, chyby tiskové a další porušení; autorské: autocenzura, mimoumělecké – 

finanční, věk), řešena skladebnost (též struktura, kompozice, uspořádání) díla. Diskuse 

připravovala vznik obecných edičních směrnic, metodiky, zásad aplikovatelných při 

kanonizaci textu, který materiálně existoval a měl historickou identitou (týká se těch stránek 

textu, které mají základní důležitost pro zvukový a sémantický charakter daného díla). 

Textologovo konstituování textu, jeho opravy a úpravy stále odrážejí některou v rukopisech 

nebo tiscích dochovanou verzi díla, která má vlastní vnitrotextové vztahy. Pro jejich analýzu 

se používá synchronní rozbor, genetická (též diachronní) zjištění mají jen význam parciální, 

autorská intence a postupný sklad díla (tvůrčí proces) nejsou zcela poznatelné. Nad průběhem 



diskuse musel Rudolf Skřeček připomenout, že není editorskou přípravkou, tj. dokládá i 

rozkolísanost a neustálenost oboru. Převládal názor, že zkoumání historie textu, výběr a 

kritické prověření výchozího textu má účel ediční, textologie objektivizuje a normuje postup 

editora, ediční postupy se mají řídit jednoznačnými, ověřitelnými kritérii a minimalizovat 

subjektivitu editora. Diskutující si uvědomovali možnosti odlišných přístupů i to, že snaha o 

vydání co nejautentičtějšího textu (autorizovaného) se může dostávat do rozporu s úsilím o 

poznání dynamicky chápaného života literárního díla, které může v literární tradici a při 

působení na čtenáře existovat v podobě, jež se s autorovou představou rozcházela. Králíkovo 

pojetí nepodřizovalo textologii ediční praxi, jeho genetický rozbor historie textu konkuroval 

synchronně založenému rozboru pražské školy, kterou rozčilovaly především jeho emendace. 

Jako editor chtěl přijmout odpovědnost a dílo do jisté míry konstituovat. Toto ediční utváření 

díla se opíralo o textologický rozbor a metodu literární stratigrafie, relativní chronologie 

(též chronologie vzniku) a ke konvencionalizované podobě textu díla jen přihlíželo. Vytýkána 

mu byla subjektivnost v hodnocení estetických kvalit jednotlivých variant. Text díla mu nebyl 

pouze realizací autorské vůle, ale byl propojen do ovlivňujících struktur literárních a 

společenských, které do něho zasahují. Eklektický přístup k textu vedla snaha dílo umělecky 

neochudit, dotvářet ho, ukázat čtenáři geneticky komplikovaný tvar díla. Tento přístup byl 

v českém prostředí vylučován, ale v cizině byl připouštěn. Mimo již uvedené představitele 

oboru jmenujme např. Miroslava Halíka, Antonína Matěje Píšu, Bedřicha Fučíka. Nastíněné 

diskuse a střety přístupů se odrazily při vydání příručky Editor a text v roce 1971, podíleli se 

na ni Felix Vodička, Rudolf Skřeček, Břetislav Štorek, Jarmila Víšková a Rudolf Havel i další 

členové edičního oddělení akademického ústavu (Stanislava Mazáčová, Milada Chlíbcová, 

Zina Trochová). Pražská škola v ní zhodnotila zkušenost s vydáváním literárních děl 

vzniklých od 19. století, kde bývá k dispozici více autentických textů, což vedlo k menšímu 

prostoru věnovanému autorství a redakční práci. Některé totožné pojmy v různých kapitolách 

příručky jsou definovány odlišně. Seznam literatury v příručce obsahuje tituly, které až na 

výjimky nejsou v textu reflektovány. Dobová shoda panovala v jazykové přípravě, 

nejpoužívanější části příručky. 

 

Součastní představitelé oboru se domnívají, že obraz historie oboru byl zpracováván jako 

sjednocující se úsilí vedoucí ke standardizaci edičních pravidel, která se po změně 

společenských poměrů v roce 1989 rozvolnila. Oprávněně ale existuje více možných přístupů, 

editoři dílo také vykládají, text není vydán jednou provždy. Textologii se vedle Ústavu pro 

českou literaturu Akademie věd ČR, kde jsou jeho výraznými představiteli Michal Kosák a 



Jiří Flaišman, věnuje Michael Špirit z Ústavu české literatury Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy a obor je rozvíjen např. na Univerzitě Palackého v Olomouci. 

 

 

souhrn: 

V poslední třetině 19. století byla nastolena problematika kritické ediční přípravy klasických 

děl novočeské umělecké literatury, u které stáli Jan Jakubec, Jaroslav Vlček aj. Neustálená 

textologická praxe vyvolala diskusi o pojetích a pojmech a usilovala o zavedení standardů, 

které po zpřehledňujících anketách dostaly ve 40. letech 20. století podobu Kritických a 

edičních zásad pro vydávání novočeských autorů. Později byla nad rozsáhlými edičními 

projekty (Národní knihovna, Knihovna klasiků) ustavena teorie oboru a dosažena příručka 

Editor a text (1971), na které se podíleli Felix Vodička, Rudolf Skřeček, Břetislav Štorek, 

Jarmila Víšková a Rudolf Havel i další členové edičního oddělení Ústavu pro českou 

literaturu Československé akademie věd. Dalším podstatným titulem se stala publikace 

Textologie: teorie a ediční praxe (1993) Pavla Vašáka. 

 

  

Doporučená literatura a jiné zdroje: 

Kosák, Michal – Flaišman, Jiří: Podoby textologie, Praha 2010. 

Mazáčová, Stanislava: Historie novočeské ediční praxe, in: Textologie: teorie a ediční praxe, 

ed. Pavel Vašák, Praha 1993, s. 161–183. 

Flaišman, Jiří – Kosák, Michal: Na okraj příručky Editor a text, in: Havel, Rudolf – Štorek, 

Břetislav a kol.: Editor a text. Úvod do praktické textologie, ed. Jiří Flaišman – Michal Kosák, 

Praha – Litomyšl 2006, s. 157–173; tamtéž: Ediční poznámka, s. 153–156. 

Havel, Rudolf – Štorek, Břetislav a kol.: Editor a text. Úvod do praktické textologie, ed. Jiří 

Flaišman – Michal Kosák, Praha – Litomyšl 2006. 

Špirit, Michael: Textologie dnes. Česká literatura, 2009, č. 2, s. 221–231. 

Masaryk, Tomáš G.: Z bojů o Rukopisy 1886–1888, ed. Jana Svobodová, Praha 2004. Spisy 

T. G. Masaryka, svazek 19. 

Rukopisy královédvorský a zelenohorský. Dnešní stav poznání, ed. Mojmír Otruba, Sborník 

Národního muzea v Praze. Řada C – Literární historie, sv. XIII–XIV, 1968–1969. 



Skřeček, Rudolf: První období Národní knihovny, in: Rudolfu Havlovi : sborník k jeho 70. 

narozeninám, Praha 1981, s. 197–205. 

Bezruč, Petr: Slezské písně, ed. Miroslav Červenka – Břetislav Štorek, Praha 1967 (kanonický 

text). 

Bezruč, Petr: Slezské písně, ed. Viktor Ficek – Oldřich Králík – Ladislav Pallas, Ostrava 1967 

(historický vývoj textu). 

Červenka, Miroslav: Textologické studie, Praha 2010. 

http://textolog.webnode.cz/ 

 

  
Kontrolní otázky a úkoly: 

1. Periodizujte historii textologické praxe. 

2. Jmenujte důležité představitele oboru. 

2. Charakterizujte podstatné dřívější knižnice. 

3. Jakým problémům se textologové a editoři v průběhu vývoje oboru věnovali? 

 

http://textolog.webnode.cz/


Kapitola č. 4 

Uspořádání spisů a svazků, typy vydání 

 

 

  
Cíle: přehled v uspořádání spisů a svazků, typech vydání 

 

  
Pojmy k zapamatování (klíčová slova): sebrané spisy, vybrané spisy, svazek, plán 

uspořádání, způsob uspořádání, kritické vydání vědecké a čtenářské (komentované a 

převzaté), vydání pro mládež, vzorové knižnice 

 

  

Shrnutí a témata ke studiu: 

výklad: 

Autorovo zachované dílo bývá rozptýleno v knihách, časopisech, neperiodických tiscích nebo 

nevydané v archivním fondu. K poznání autora slouží úplné dílo, které se zpřístupňuje 

prostřednictvím sebraných spisů. (Např. Dílo Jaroslava Seiferta – plánováno 15 svazků, od 

2001, řídí Jiří Brabec; Spisy T. G. Masaryka – plánováno 40 svazků, od 1993, vedoucí 

redaktor Jiří Brabec; Sebrané spisy Bohumila Hrabala – 19 svazků, 1991–1997, řídil Václav 

Kadlec; Spisy Vladislava Vančury – zatím vydáno 7/8 svazků, 1984–1988/9 + Spisy VV – 15 

svazků, 1951–1961; Spisy Karla Čapka – 24 svazků a 1 dodatky, 1980–1995, řídila ediční 

rada + Dílo bratří Čapků – 25 svazků, 1954–1971; Dílo Jarmily Glazarové – 7 svazků, 1953–

1960; Spisy Fráni Šrámka – 10 svazků, 1951–1960 + Spisy FŠ, Nakladatelství František 

Borový.) Část díla se zpřístupňuje prostřednictvím vybraných spisů. (Např. plánovaný výbor 

z Bohumila Hrabala v Mladé frontě pod redakcí Jiřího Pelána; Jarmila Glazarová: Vybrané 



spisy – 4 svazky, 1986–1989; Fráňa Šrámek: Výbor z díla : Čtenářský soubor – 3 svazky /sv. 

1 Kus krásného snu : Básně a dramata : Výbor z básnických sbírek uspoř. a edičně připravila 

Zina Trochová, dramata připravil Mojmír Otruba ; doslov A přece Šrámek Miloš Pohorský, 

Praha : Československý spisovatel, 1977; sv. 2 Sláva života : [povídky], uspořádala a ediční 

poznámku napsala Zina Trochová ; doslov Miloš Pohorský, Praha : Československý 

spisovatel, 1977; sv. 3 Stříbrný vítr – Tělo, doslov napsal Miloš Pohorský, Praha : 

Československý spisovatel, 1978/; Karel Čapek : Výbor z díla – 10 sv., 1972–1975, ed. 

Miroslav Halík; Tereza Nováková: Vybrané spisy). Vydávání spisů by měly předcházet 

zpracování autorovy bibliografie a archivního fondu a zevrubný průzkum celého díla. 

 

  
 

Plán jejich uspořádání může být a) autorský, tj. takový rozvrh, který připravil sám původce, 

b) pořadatele. Plán autora, který mohl i nemusel byt realizován za jeho života a s jeho účastí 

a nemusel i mohl být ovlivněn (autocenzura, cenzura, komerční zájmy atp.), má být pro 

pořadatele závazný, ale přesně jím bývá dodržen zřídka, vědecké vydání zahrnuje i případnou 

část díla původcem eliminovanou. Vědecké vydání úplného autorova díla obsahuje i juvenilie, 

varianty, zlomky, případně náčrty, pracovní poznámky, zápisníky, deníky, dopisy, úpravy 

cizích prací a překlady. Vědeckým typem jsou např. Spisy Jiřího Wolkera, Spisy Karla Hynka 

Máchy. 



 

 

Způsob uspořádání (též sestava, schéma) spisů není unifikován, stanovuje se před začátkem 

vydávání souboru díla na základě jeho poznání. Může být a) chronologický dle vzniku nebo 

dle zveřejnění (u komponovaných děl jako básnických sbírek nebo publicistiky se zachovává 

autorem fixované uspořádání, kompozice), práce autorem do knižních celků nezařazené se 

zpravidla přiřazují jako dodatky nebo „práce knižně nepublikované“ na konec příslušných 

svazků nebo tvoří svazky samostatné; b) dle literárních druhů; c) kombinací obou 



uvedených. Spisům odpovídá kompozice svazků. Způsob uspořádání má splňovat požadavky 

úplnosti, účelnosti, přehlednosti. Platí určení výchozího textu (viz dále). 

 

Úkolem vědeckého vydání celého autorova díla je především shromáždit a uspořádat (a 

textově kriticky zpracovat) všechnu autorovu tvorbu. Při edici textu v sebraných spisech se 

musí uplatnit jak hledisko historické, tak vývojové a postup se řídí dle zvoleného výchozího 

textu; co v něm není, popíše se a otiskne v komentářích. Jestliže pozdější autorova redakce je 

tak pronikavá, že změní původní tvar textu, že vnikne dílo „na starý motiv“, ale v podstatě 

nové, vyjadřující novou situaci, přetiskuje se na svých místech znění obojí. Stejné texty pojaté 

do jiné publikace s kompozicí (básnická sbírka) se otiskují na obou místech. Kompozice 

(autorská i autorizovaná) se nemění. Kompozice čtenářského vydání básnické sbírky nemusí 

být přísně závislé na vědeckém vydání. 

 

Kritické vydání díla se dělí na a) typ vědecký a b) typ čtenářský (ten se člení na podtypy 

ba) komentovaný /resp. komentované čtenářské vydání/ a bb) převzatý /čtenářské vydání/). 

Obě jsou připravena kritickou metodou. Zvláštním druhem čtenářského vydání je vydání pro 

mládež (jedině zde se kanonický text základního vydání upravuje a) jazykově, b) výběrem – 

krácením). 

a) Vědecké je opatřeno a) komentářem (též kritickým aparátem) aa) literárněhistorickým a ab) 

textologickým, b) studií vykládající dílo. Přibližovaly se mu sebrané spisy konstitutivních 

autorů v knižnici Knihovna klasiků určené i širším vrstvám zájemců (např. Spisy Jana 

Nerudy – 40 svazků, 1950–1976; Spisy Boženy Němcové, Josefa K. Tyla, Spisy Stanislava K. 

Neumanna), vynechávající proto z publikování část archiválií. /Obdobně vycházela světová 

Knihovna (chvíli: světových) klasiků (např. Spisy Lva N. Tolstého, Adama Mickiewicze, 

Heinricha Heineho, Anatole France, Charlese Dickense)./ 

 

 



 

b) Čtenářské vychází z vydání vědeckého, neexistuje-li toto, pořizuje se stejnou kritickou 

metodou jako vědecké, jde o vybrané spisy bez kritického aparátu, byť jsou-li k tomu 

podmínky (u knihy nebo v knižnici), podává vydavatelskou (ediční) poznámku (též rámcová 

textologická informace) se zprávou o a) vzniku a b) osudech díla, c) o pramenech textu a o 

jejich hodnotě (výchozí text), d) o historii textu, e) o jazykové stránce díla, f) o provedených 

úpravách textu (způsobu přípravy). Podrobnější zpráva by měla být vždy připojena při prvním 

či zásadně revidovaném kritickém vydání díla. Edice čtenářská se může stát přípravou pro 

vědecké vydání nebo pro převzaté (též reeditované, odvozené) čtenářské vydání (závazně 

převezme překontrolovaný text základního vydání, pokud ho není třeba upravit podle nově 

nalezených materiálů a objevených faktů, studia a nového hodnocení) opatřené pouze krátkou 

poznámkou uvádějící informace o a) vzniku díla, b) o vydání – bibliografické údaje a 

informace o přetiskovaném textu (přetisk není mechanický, cílem kontroly je vyloučení chyb 

a nedostatků a pravopisná úprava dle aktuálních pravidel – při ní šetří systém zvláštností 

podmíněný dobovými příčinami a dalšími specifickými kvalitami textu). Příkladem 

čtenářského vydání komentovaného (též vybaveného vydavatelskou poznámkou) je knižnice 

Národní knihovna. Obsahuje 100 svazků základního fondu českého literárního dědictví 19.–

20. století připravených v letech 1948–1981. Iniciativu řídilo tehdejší ministerstvo informací a 

výkonným orgánem bylo zpočátku nakladatelství Orbis (sv. 1–37, 1949–1952), později 

SNKLHU – Odeon (sv. 38–89, 1953–1973) a Československý spisovatel (sv. 90–100, 1975–

1981), knižnice měla ediční radu, svůj plán atd. V současnosti přináší nejpodstatnější díla 

literární historie českých zemí v edičně precizně připravených svazcích (čtenářské 

komentované vydání) široce koncipovaná knižnice Česká knižnice – od 1997, nakladatelství 

Český spisovatel sv. 1–2, poté Nakladatelství Lidové noviny – 53 sv., 1998–2009, dnes 

nakladatelství Host, řízená Nadací Česká knižnice se správní a vědeckou radou. 

 

 



 

Z knižnic přinášejících čtenářské vydání převzaté zmiňme Slunovrat (1971–1991), vycházela 

ve čtyřech řadách (velká – 103 sv., malá – 62 sv., básnická – 18 sv., ilustrovaná – 44 sv.), a 

Klub přátel poezie (KPP), který byl vystavěn na abonentním principu a koncipován do dvou 

řad. Základní řada KPP (92 sv., 1961–1982 a 1991–1993, v mezidobí Základní řadu nahradil 

Zlatý fond poezie 41 sv., 1983–1991) přinášela pečlivě a osobitě připravené výbory z děl 

(méně často šlo o původní sbírky) významnějších autorů domácí a světové poezie od antiky 

téměř po současnost. Zpočátku všechny, později alespoň některé svazky byly vybaveny 

gramodeskou, úvodním esejem a autorovou výběrovou bibliografií. Po zániku nakladatelství 

Český spisovatel obnovilo roku 1998 KPP nakladatelství Mladá fronta a v letech 2001–2005 

nakladatelství Paseka. 

 

  
 

c) Příklady vydání pro mládež: obálka, vzkaz nakladatelství čtenářům a tiráž in: Šrámek, 

Fráňa: Hudba nad splavem, Praha 1956. 

 

 

 

souhrn: 



Úplné autorovo dílo se zpřístupňuje prostřednictvím sebraných spisů, část prostřednictvím 

vybraných spisů. Takovému projektu by mělo předcházet zpracování bibliografie a archivního 

fondu. Plán spisů může být autorský nebo pořadatele. Způsob uspořádání spisů a svazku může 

být chronologický, podle literárních druhů nebo kombinací uvedených principů. Kritické 

vydání díla se dělí na typ vědecký a typ čtenářský (ten se člení na podtypy komentovaný 

/resp. komentované čtenářské vydání/ a převzatý /čtenářské vydání/). Obě jsou připravena 

kritickou metodou. Zvláštním druhem čtenářského vydání je vydání pro mládež. 

 

  

Doporučená literatura a jiné zdroje: 

Havel, Rudolf – Štorek, Břetislav a kol.: Editor a text. Úvod do praktické textologie, ed. Jiří 

Flaišman – Michal Kosák, Praha – Litomyšl 2006. 

Šťovíček, Ivan a kol.: Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od 

počátku 16. století do současnosti, Praha 2002. 

Brabec, Jiří: Příběh Masarykových Spisů, in: Mám jen knihy a skripta, cenná práce životní, 

ed. Eva Broklová – Dagmara Hájková – Josef Tomeš – Richard Vašek, Praha 2002, s. 57–67. 

http://www.utgm.cz/#spisy-tgm (anotace a přehled svazků) 

http://tgm.mua.cas.cz/ (bibliografie) 

http://www.akropolis.info/knihyPodle/11/dilo-jaroslava-seiferta (anotace a přehled svazků) 

http://www.ucl.cas.cz/edicee/ (Vančura, digitalizované svazky) 

http://www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty/karel-capek/ (digitalizované svazky) 

LAPNP, f. Melantrich, inv. č. Kopata Josef, autorský plán uspořádání vlastních spisů. 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/ 

http://www.kniznice.cz/index.html 

J. Víšková: O Slunovratu a čtenářských edicích vůbec, ČL 1976, č. 2. 

M. Otruba: Vyjádření k programu edice Slunovrat, Souvislosti 2006, č. 3. 

 

  
Kontrolní otázky a úkoly: 

1. Co by mělo předcházet Spisům konkrétního autora? 

http://www.utgm.cz/#spisy-tgm
http://tgm.mua.cas.cz/
http://www.akropolis.info/knihyPodle/11/dilo-jaroslava-seiferta
http://www.ucl.cas.cz/edicee/
http://www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty/karel-capek/
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/
http://www.kniznice.cz/index.html


2. Jaké mohou být způsoby uspořádání sebraných spisů? 

3. Jaký je rozdíl mezi odvozeným čtenářským, komentovaným čtenářským a vědeckým typem 

vydání a z čeho vychází? 

4. Charakterizuj vzorové knižnice. 

 

  

Poznámka: 

Příloha č. 1: a) Fráňa Šrámek Spisy, svazek první, titulní list vydání z roku 1926 a tiráž 

vydání z roku 1948; b) 1953: Spisy Fráni Šrámka, svazek třetí, obálka a tiráž 

 

   

 

Příloha č. 2: Fráňa Šrámek: Výbor z díla : Čtenářský soubor – 3 svazky / sv. 3 Stříbrný vítr – 

Tělo, doslov napsal Miloš Pohorský, Praha : Československý spisovatel, 1978. 

 

 

 

Příloha č. 3: ediční rada NK a přehled vydaných svazků, in Šrámek, Fráňa: Stříbrný vítr, 

Praha 1961, s. 6. 



 

 

 



Kapitola č. 5 

Heuristika, prameny textu díla a atribuce 

 

 

  
Cíle: objasnění heuristiky, orientace v pramenech textu díla, určování autorství 

 

  
Pojmy k zapamatování (klíčová slova): heuristika, prameny textu díla, materiály 

dokumentující dílo (sekundární prameny), autorizace, atribute, datace 

 

  

Shrnutí a témata ke studiu: 

výklad: 

Prameny nalézáme v archivech nebo v knihovnách. K textologickým počátečním pracím patří 

vedle práce s literaturou heuristika (nalézání), tj. vyhledávání a výzkum pramenů, jejich 

systematická a úplná evidence a shromáždění. Jde o a) primární prameny díla (všechny 

rukopisné a tištěné znění, verze, redakce textu), b) sekundární prameny – dokumentační 

materiály o díle, vztahující se k jeho a) vzniku, b) vývoji – reflexi 

a) Prameny textu díla. 

aa) Rukopisy: 

1) všechny dochované stupně vývoje textu autorem vyhotovené nebo autorizované (včetně 

diktovaných) od přípravných přes náčrty k čistopisům (bez ohledu na způsob vyhotovení – 

rukopis, strojopis, tisk), 

2) opisy autorizované, 

3) autorovy korektury tiskárenské, 



4) výtisky s autorovými opravami, úpravami, doplňky (rukopisné úpravy v předešlém 

vydání), 

5) opisy neautorizované (není-li jiný text). 

ab) Tištěná znění: 

1) otisky v periodickém tisku nebo jiná zveřejnění předcházející publikaci knižní, jejichž 

autorství je spolehlivě prokázáno, 

2) vydání knižní autorizovaná, tj. za života autora (včetně těch, která pouze přetiskují text 

vydání předchozího a bez možnosti prokázat autorovu spoluúčast), 

3) otisky v periodickém tisku nebo jiná zveřejnění po knižním vydání s autorovou redakcí, 

4) posmrtná vydání připravená autorem nebo podle jeho záměru, 

5) vydání bez autorovy účasti (slouží jako pramen tehdy, je-li prokázána závislost na 

autorizovaném pramenu nebo není-li jiného pramene). 

(Rukopisy 1–4 dílo zachovávají, 5 a tištěná znění neautorizovaná dílo tradují.) 

b) Materiály dokumentující dílo. 

O vzniku díla a okolnostech, které měly nebo mohly mít vliv na jeho proměny vypovídají 

obvykle další prameny, např. korespondence, pracovní materiály, deníky, paměti autora nebo 

osob blízkých, fondy redakcí, nakladatelství, spolků, úřadů atp. 

 

Vydání, při kterých je prokázána autorova spoluúčast, se považuje za autorizované. Doklady 

o autorově účasti při vydání díla jsou a) přímé z pramenů, b) nepřímé, na základě všestranné 

textové analýzy, kdy studium prokáže autentičnost textu (nejčastěji komparací s dílem 

autorizovaným). 

 

Atribuce textu. Některé textové prameny mají nejednoznačnou autorskou identifikaci a 

autorství je třeba určit. Problematika má nejrozmanitější formy, které nelze v celé šíři 

předvídat a popsat, normovat, je individuální, patří mezi nejobtížnější textologické úkoly. O 

zařazení sporných nebo problematických pramenů rozhoduje analýza textu. Textolog využívá 

informací o autorově životě, pracovních podmínkách a zvyklostech, o podnětech jeho tvorby, 

jeho ideovém zaměření, o jeho literárním stylu, vztahu k jazykové tradici a dobové jazykové 

normě v širších literárněvědných souvislostech (tvorba současníků, dobový styl). Stylistické 

jevy mající individuální charakter jsou pro analýzu podstatné. Výsledkem analýzy je a) 

prokázání autorství, b) přisouzení autorství, c) odmítnutí autorství. 

a) Originály – rukopisy (autografy) se ověřují srovnáním s jinými prokazatelnými autorovými 

rukopisy, nejlépe ze stejného časového období. Hledí se na znaky vnější (papír, psací látka) a 



vnitřní (analyzují se tematicky, ideově, biograficky, jazykově). Odhaluje se neautentičnost, 

nepravost, falzum textu jako celku nebo jeho části (soudobé nebo pozdější vpisky cizí rukou). 

b) Opisy se využívají, není-li k dispozici originál. Provádí se jejich kritika a není-li svědectví 

autora nebo jiných osob o existenci díla, jde o složitý textový úkol, při němž se přihlíží 

k celému dílu a archivnímu fondu, primárním i sekundárním pramenům. 

c) Otisky – v periodickém tisku jsou spojeny s problematikou rozluštění a ověření 

pseudonymů a šifer (a jejich duplicity). Upřednostňují se ty, které vyšly v autorem 

redigovaném periodiku. 

d) Výtisky jako otisky mohou mít text obsahující cizí úpravy vzniklé redigováním, doplněním 

bez autorizace atp. 

 

Některé prameny mohou být datované, jiné ne. Nedatované prameny je při studiu třeba 

datovat a celek pramenů uspořádat podle časové (objektivní a případně relativní - vnitřní) 

posloupnosti, vyniknou vzájemné vztahy a závislosti. Poznávají se etapy vývoje textu díla. 

 

 

souhrn: 

Heuristikou se rozumí vyhledávání a výzkum pramenů primárních (prameny textu díla), 

v nichž se klasifikují rukopisy a tištěná znění, a sekundárních (materiály dokumentující dílo). 

Atribucí textu se rozumí určení autorství, jehož metody jsou různorodé. 

 

Doporučená literatura a jiné zdroje: 

Havel, Rudolf – Štorek, Břetislav a kol.: Editor a text. Úvod do praktické textologie, ed. Jiří 

Flaišman – Michal Kosák, Praha – Litomyšl 2006. 

Šťovíček, Ivan a kol.: Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od 

počátku 16. století do současnosti, Praha 2002. 

Vašák, Pavel: Metody určování autorství, Praha 1980. 

Vopravil, Jaroslav Stanislav: Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře: (anagramů, 

kryptonymů, značek, jmen původních, přijatých, dvojitých, polatinštělých atd.), Praha 1973. 

 

  
Kontrolní otázky a úkoly: 



1. Co je to heuristika? 

2. Jak se člení prameny textu díla? 

3. Co je atribuce a jaké výsledky přináší? 

 

  

Poznámka: 

Příloha: Příklad pramenů textu díla Pozdrav Šrámkově Sobotce od Jarmily Glazarové 

a) Rukopisy 

aa) Praha, LAPNP, f. Glazarová Jarmila. Rukopisy (RM1, RM2, RS1) 

 

       

 

ab) Sobotka, AFŠ, f. Rukopisy cizích autorů. Rukopis? a Opis (RS2, RS3). 

 



    

 

b) Tištěné 

ba) otisk v periodiku (Č1) 

 



  

 

bb) knižní vydání (A1) 

 



 

 

bc) knižní vydání v kritické edici (A2) 

 



 

 

 



Kapitola č. 6 

Výchozí text 

 

 

  
Cíle: orientace ve volbě výchozího textu 

 

  
Pojmy k zapamatování (klíčová slova): text, znění, verze, redakce, vydání poslední ruky, 

vydání poslední tvůrčí ruky, výběr výchozího textu 

 

  

Shrnutí a témata ke studiu: 

výklad: 

Text je možné definovat jako konečný jazykový záznam autorova tvůrčího (uměleckého) 

záměru umožněný okolnostmi vzniku a schopnostmi původce. Dílo nebývá napsáním, 

publikováním (otištěním nebo vydáním) definitivně ukončeno. Autor se k němu může 

z různých motivací, za různých podmínek a v různém časovém odstupu vracet, přepracovávat 

je, měnit, upravovat (od jazyka po kompozici; důsledně nebo nedůsledně), usilovat o přesnější 

vyjádření tvůrčího záměru. Jiné pozdější změny nemusí vycházet z vlastních autorových 

podnětů nebo mohou být autorovi vnuceny vnějšími mimotvůrčími okolnostmi. Jiné příčiny 

změn bývají neautorské (cenzor, redaktor, sazeč, korektor). V novočeské literatuře se tak po 

heuristice obvykle vyskytuje více pramenů textu jednoho díla. Obsahují realizaci jednoho 

díla, ale jsou to různé podoby jednoho celku, obvykle se lišící (s různou mírou odchylek). 

Znění je označení textů totožných nebo lišících se minimálně. Verze je označení textů 

lišících se více. Redakce je označení textů podstatně rozdílných. (Autorovým přepracováním 



může vzniknout až dílo jiné, např. Šrámek přetavil nedokončený román Buřiči do románu 

Stříbrný vítr.) Autorovo přepracovávání jednoho díla přináší i při zachování identity většinou 

časově posloupnou řadu textů, svébytných útvarů, samostatných struktur (vždy ve své době 

ukončených). Dílo se nevydává ve všech těchto existujících textech, ve všech vývojových 

etapách vedle sebe. To by byla rezignace na textologii. Za základ pro vydání se volí jeden z 

těchto textů (pokud nejde o vědecké vydání redakce, jejíž zpracování v kritickém aparátu by 

bylo nepřehledné atp.), tzv. výchozí (základní) text. Výchozím textem se stává vždy jeden 

z historicky existujících textů, nevytváří se kombinací několika textů jednoho díla. Ten je 

následně podroben textové kritice přinášející vypracování textu kanonického, který je vydán. 

Volba výchozího textu je výsledkem textologova poznání. Textolog studuje vývoj textu a jeho 

historii, zkoumá, kriticky hodnotí a poznává, ve kterém jednom ze všech textů autor v 

nejúplnější míře naposledy realizoval tvůrčí záměr (uměleckou vůli). Toto kritérium je 

rozhodující. (Ze zvláštních důvodů může být vydán i jiný text než poslední tvůrčí ruky, např. 

z důvodů literárněhistorických, jako dokument autorova vývoje.) Vyjádření tvůrčího záměru 

nemusí být vyjádřeno až v posledním vydání za autorova života (tzv. vydání poslední ruky), 

může být už v některém vydání dřívějším. Není možné předem stanovit, který text bude 

výchozím (první vydání, vydání poslední ruky atp.). 

 

Nejspolehlivěji se dojde k poznání konečné tvůrčí fáze ve vývoji textu studiem faktů všeho 

druhu o vývoji a proměnách textu, z toho vyplývajícího určení vzájemných vztahů textových 

pramenů, jejich kvalit. Závěr studia přináší poznání, který text je nejblíže autorova tvůrčího 

záměru, který obsahuje nejméně chyb, vnějších vlivů a zásahů, který se stane výchozím. 

Kritéria při studiu jsou:  

a) Dochování textu. 

Výchozím se stává text, jenž je k dispozici, je-li jediný. 

b) Autentičnost, autorská průkaznost, spolehlivost textu pramenu díla. 

1) autorovy rukopisné egodokumenty (dopisy, deníky, zápisníky) a rukopisy díla. Podle 

formy dochování (originál, kopie /průpis, průklep/, koncept); 2) případně otisk nebo vydání 

autorem upravované, autorizované; 3) případně opis (tj. přepis originálu – podle formy 

dochování) autorizovaný; 4) případně otisk nebo vydání; 5) případně opis, posmrtný otisk 

nebo vydání. Míra spolehlivosti neautentických, neautorizovaných pramenů se stanovuje 

vnitřní kritikou (co největší počet prvků díla se srovnává s autorovým ostatním dílem). 

Zásahy cizí rukou v autorově rukopise se eliminují, stejně tak prokázané cizí zásahy u otisku a 

vydání, existuje-li možnost jejich zjištění. Všechny cizí zásahy většinou nelze úplně vyloučit. 



Někdy může autor přímo onačit text, který se má stát výchozím pro následující vydání, někdy 

věc osvětlí dokumentační materiály. 

c) Úplnost textu, jeho dokončenost. 

Úplný text má přednost před neúplným (znění torza nedokončeného autorem nebo 

poškozeného zvnějšku). Úplný text může být nedokončený. 

d) Kvalita textu. 

Hodnocení porušení textu, zvažuje se povaha a počet nežádoucích změn. a) Neautorské (opis, 

sazba, redakce, korektura) a b) autorské (korektury, diference a nahodilost a mechaničnost a 

autocenzura při přepracování). 

e) Autorova poslední tvůrčí účast. 

Je kritériem, které se dotýká procesu vzniku a vývoje díla. Autor projevuje svou vůli 

přepracováním díla, subjektivně ho zdokonaluje, překonává předcházející znění a uplatňuje 

poslední, aktuální text. Může se však vrátit i k textu původnímu, prvnímu. Autor může vůli 

projevit i ustanoveními, že díla mají být pro nové vydání upravena podle jeho vzoru, i 

pověřením jiné osoby péčí o vydání svého díla, o jeho úpravu podle zadání autora nebo podle 

jejího uvážení atp. Textolog právo respektuje, ale vnímá relativnost autorovy vůle ve smyslu 

právní normy při textologickém studiu. Automatické spojování pojmu autorovy poslední vůle 

s textem (vydáním) poslední ruky vytvořilo mechanismus, který nehleděl na textovou kritiku, 

na studium historie textu, na poznání a hodnocení motivace změn a jejich důsledků pro 

strukturu díla, na autorské úpravy z mimouměleckých důvodů. Textolog studuje, ve kterém 

textu se naposledy realizoval autorův tvůrčí záměr, které pozdější změny nebyly motivovány 

umělecky.  

 

 

souhrn: 

Text je možné definovat jako konečný jazykový záznam autorova tvůrčího (uměleckého) 

záměru umožněný okolnostmi vzniku a schopnostmi původce. Autor dílo přepracovává, 

vznikají různé podoby jednoho celku, podle míry odlišnosti znění, verze, redakce. Běžně se 

vydává pouze jedna, nekombinují se, základem pro vydání je výchozí text. Ten se vybírá 

podle nejúplnější míry naposledy realizovaného tvůrčího záměru, vydání poslední tvůrčí ruky. 

 

  



Doporučená literatura a jiné zdroje: 

Havel, Rudolf – Štorek, Břetislav a kol.: Editor a text. Úvod do praktické textologie, ed. Jiří 

Flaišman – Michal Kosák, Praha – Litomyšl 2006. 

Šťovíček, Ivan a kol.: Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od 

počátku 16. století do současnosti, Praha 2002. 

Resler, Kamill: Buřiči a Stříbrný vítr: Křižovatky díla Fráni Šrámka. Praha 1952. 

Bílek, Jan: Spisovatelka J. Glazarová v procesech s M. Horákovou a R. Slánským, in Politické 

procesy v Československu po roce 1945 a „případ Slánský“ : sborník příspěvků ze 

stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze, ed. Jiří Pernes – 

Jan Foitzik, Brno 2005, s. 234–256. (Připojená edice Dojmy z procesu /definitivní verze 

rukopisu/ x Nad procesem /Rudé právo, 11. 6. 1950/) 

 

  
Kontrolní otázky a úkoly: 

1. Definujte termíny text, znění, verze, redakce. 

2. Vysvětli rozhodující kritérium volby výchozího textu. 

3. Jaká jsou kritéria při nalézání výchozího textu? 

 



Kapitola č. 7 

Kanonický text 

 

 

  
Cíle: poznání ustavení kanonického textu 

 

  
Pojmy k zapamatování (klíčová slova): textová změna 

 

  

Shrnutí a témata ke studiu:  

výklad: 

Výchozí text je podroben kritice, editor sleduje a hodnotí pohyb textu v textových změnách. 

Vzniká text kanonický. 

 



 

 

 

souhrn: 

 

  

Doporučená literatura a jiné zdroje: 



Havel, Rudolf – Štorek, Břetislav a kol.: Editor a text. Úvod do praktické textologie, ed. Jiří 

Flaišman – Michal Kosák, Praha – Litomyšl 2006. 

Šťovíček, Ivan a kol.: Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od 

počátku 16. století do současnosti, Praha 2002. 

 

  
Kontrolní otázky a úkoly: 

1. S jakými kritérii se pracuje při hodnocení textové změny? 

 



Kapitola č. 8 

Úprava textu k vydání 

 

 

  
Cíle: instruktáž o textové přípravě, práce s příručkou, samostudium 

 

  
Pojmy k zapamatování (klíčová slova): transkripce, úprava pravopisu, kvantita, kvalita 

hlásek, slovní tvary, syntax, interpunkce, základní jazykové pomůcky, přepis jinojazyčných 

textů 

 

  

Shrnutí a témata ke studiu: 

výklad: 

Samostudium Přílohy příručky Editor a text, s. 113–146, a kapitol Přepis českých textů a 

Přepis jinojazyčných textů příručky Zásady vydávání novověkých historických pramenů…, s. 

53–69. 

 

souhrn: 

 

  

Doporučená literatura a jiné zdroje: 



Havel, Rudolf – Štorek, Břetislav a kol.: Editor a text. Úvod do praktické textologie, ed. Jiří 

Flaišman – Michal Kosák, Praha – Litomyšl 2006. 

Šťovíček, Ivan a kol.: Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od 

počátku 16. století do současnosti, Praha 2002. 

Pravidla českého pravopisu (Od 1902). 

 

  
Kontrolní otázky a úkoly: 

1. Představ úpravy pravopisu a interpunkce. 

 

  

Poznámka: 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



Kapitola č. 9 

Komentáře 

 

 

  
Cíle: poznání komentáře, orientace v jeho struktuře 

 

  
Pojmy k zapamatování (klíčová slova): komentáře, ediční poznámka, vysvětlivky, rejstřík, 

seznam, obrazová příloha 

 

  

Shrnutí a témata ke studiu: 

výklad: 

Komentář přináší informace editora o práci na textu. Tvoří ho Ediční poznámka a 

Vysvětlivky. 

 

souhrn: 

 

  

Doporučená literatura a jiné zdroje: 

Havel, Rudolf – Štorek, Břetislav a kol.: Editor a text. Úvod do praktické textologie, ed. Jiří 

Flaišman – Michal Kosák, Praha – Litomyšl 2006. 



Šťovíček, Ivan a kol.: Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od 

počátku 16. století do současnosti, Praha 2002. 

 

  
Kontrolní otázky a úkoly: 

1. Co je komentář? 

 



Kapitola č. 10 

Shrnutí pojmů 

 

 

  
Cíle: prověření poznatků v řízeném rozhovoru a diskusi 

 

  
Pojmy k zapamatování (klíčová slova): viz předešlé lekce 

 

  

Shrnutí a témata ke studiu: 

výklad: 

ateteze 

atribuce textu 

autograf 

čtenářské vydání 

dubia 

edice 

emendace 

kanonický text 

kolace 

komentář 

komentované vydání 

kritika výchozího textu 

redakce 



různočtení 

sebrané spisy 

stemma 

text 

text kanonický 

text výchozí 

textologie 

textový pramen 

varianta 

vědecké vydání 

verze 

vydání poslední tvůrčí ruky 

výchozí text 

znění 

 

 

souhrn: 

 

  

Doporučená literatura a jiné zdroje: 

Havel, Rudolf – Štorek, Břetislav a kol.: Editor a text. Úvod do praktické textologie, ed. Jiří 

Flaišman – Michal Kosák, Praha – Litomyšl 2006. 

Šťovíček, Ivan a kol.: Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od 

počátku 16. století do současnosti, Praha 2002. 

Slovník literární teorie, ed. Štěpán Vlašín, Praha 1984. 

 

  
Kontrolní otázky a úkoly: 

1. Připravte se na kolokvium studiem pojmů. 


