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Seminář navazuje jednak na teoretické přednášky, jednak na předchozí seminář, 

jehož předmětem byly především fáze přípravy knižní publikace obecně, konkrétně 

pak na materiálu antologie Čtení o Jaroslavu Haškovi, na níž se studenti sami 

podílejí. 

 

Tématem je dílo Jaroslava Haška (1883–1923) a jeho kritické přijetí: materiálem 

antologie Čtení o Jaroslavu Haškovi jsou vybrané články o Haškově díle, zvláště 

románu Osudy dobrého vojáka Švejka a další ohlasy na život a smrt autora. Seminář 

přibližuje strukturu a podobu antologie, jejího aparátu a obrazového doprovodu s 

ohledem na účel publikace a z hlediska jejího grafického řešení. Cílem je diskuse nad 

grafickými návrhy a možnostmi týkající se vybraných problémů, a to pomocí 

praktických příkladů a dílčích cvičení: 

 

● struktura antologie a funkce jednotlivých částí, 

● úvodní text, medailony zastoupených autorů, komentář, 

● bibliografie: obsah, struktura a funkce, 

● práce s boldem a barvou zvýrazněnými prvky, verzálky, 

● možnosti řešení předělů, srovnávací příklady a úkoly, 

● různé úrovně textů (vložené pasáže), 

● řazení a rozlišení textů typu „anketa“, titulky a mezititulky,  

● grafické řešení vybraných strukturních detailů, cvičení, 

● obrazový doprovod publikace, 

● význam volby autorova portrétu na frontispice, 

● umístění jednotlivých vybraných fotografií, 
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● práce s ilustracemi, korespondence textu a obrazu,  

● možnosti řešení, srovnávací příklady a úkoly. 
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 Témata 

Obraz Jaroslava Haška v dějinách české literatury 
» antologie Čtení o Jaroslavu Haškovi 

Fáze přípravy textů a struktura antologie 
Typografické otázky, možnosti řešení 
Typy a úrovně textů 
Slovo a obraz, obrazový doprovod 
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 Čtení o Jaroslavu Haškovi 

účel a smysl antologie 

tematický záběr 

časové určení 

volba časového záběru 

1919 až 1948 
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Čtení o Jaroslavu Haškovi 

Struktura antologie: 

 

úvod pořadatele 

texty o Haškovi a jeho dílech (30 glos, kritik a 
článků) 

výběrová bibliografie (soupis děl J.H. a 
literatury o něm a jeho tvorbě)  
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Členění textu / vynechávky 

Dadaismus je tedy také reakcí vitality proti zhoubě. 
Dadaismus je prostě projevem životní spontánnosti. Mnohé 
nadávky jsou dadaistické. […] 
  
[…]„Umění velkých dob je groteskní“, je přesvědčen Max 
Jacob. Noví umělci objevují se jako nepřebarvení šaškové: 
Burianové a Haškové. Umělci nejsou jen organizátoři života, 
ale zábavní výbor lidské společnosti, aranžéři a režiséři jeho 
dramatu, či spíše frašky. V moderním umění ožívají hyperboly 
životního humoru a dobré nálady, nehorázné žvasty fejetonů 
oživených duchem anglosaského humoru, duchem, jenž 
vykvetl v nádherných  
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Ediční poznámka 

Ediční poznámka 

  

Znění textů této antologie je přizpůsobeno současné pravopisné normě, 
opraveny jsou zjevné tiskové a věcné chyby, sjednocena je grafická podoba 
zvýrazňování. Vzhledem k charakteru výběru jsou texty publikovány – i když 
existují přetisky (jež registrujeme) – zpravidla v původním časopiseckém 
znění; některé jsou kráceny: vypouštíme místa, která jsou vzhledem k 
tématu postradatelná, odbočují k odlehlým motivům, příp. jsou věcně 
sporná či mohou být matoucí (zvláště informace ve své době mystifikující a 
neověřitelné, např. o Haškově působení v Rusku a původu ženy, již si odtud 
přivezl), resp. místa, kde se u jednoho autora formulace či argumenty 
opakují.  
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Ediční poznámka II 

Ediční poznámka 
Znění textů této antologie je přizpůsobeno současné pravopisné normě, 
opraveny jsou zjevné tiskové a věcné chyby, sjednocena je grafická podoba 
zvýrazňování. Vzhledem k charakteru výběru jsou texty publikovány – i když 
existují přetisky (jež registrujeme) – zpravidla v původním časopiseckém znění; 
některé jsou kráceny: vypouštíme místa, která jsou vzhledem k tématu 
postradatelná, odbočují k odlehlým motivům, příp. jsou věcně sporná či mohou 
být matoucí (zvláště informace ve své době mystifikující a neověřitelné, např. o 
Haškově působení v Rusku a původu ženy, již si odtud přivezl), resp. místa, kde 
se u jednoho autora formulace či argumenty opakují.  
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Erwin Piscator:  Epická satira. Osudy 
dobrého vojáka Švejka  

Nepochopitelnou indiskrecí se dostal náš plán předčasně na 
veřejnost, načež Max Brod okamžitě písemně ohlásil své nároky. Je 
otázkou, zda by druhý díl zapůsobil stejně. Možná že by se tento díl 
stal skutečně jen sbírkou anekdot, neboť hybnou sílu „prvního“ 
jízdního řádu jsme zkonzumovali v průběhu děje, v němž se líčí 
Švejkova cesta z vlasti na frontu. 
  
ZÁVĚRY ŠVEJKA 
Původní závěr u Broda – Reimanna: Zasnoubení nadporučíka Lukáše se Stelkou. Švejk 
prosí o čest, aby směl být kmotrem event. potomstva. 
Grosz navrhuje jako závěr: skutečnou knock-aut scénu „Všechno v troskách“  
nebo: 
všichni sedí kolem jako kostry s maskami smrti. Připíjejí si.  
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POKYNY K OBSAZENÍ POSLEDNÍ SCÉNY 
Mrzáci před bohem.  
Angažovat žebráka bez nohou, 20 statistů s panenkami, 5–6 pravých mrzáků, jeden si stale 
stoupá na svá střeva, jeden nese svou nohu na ramenou, jeden nese svou hlavu v podpaží, 
ruce a nohy visí z batohu. 
Všichni zablácení a zakrvavení, dvě malá děvčátka s krvavými obličejíčky se drží za ruce.  
  
Jevištní výprava a film 
  
Ještě významnější úlohu než v jiných hrách, v nichž se postavy 
částečně vysvětlovaly samy ze sebe, měl ve Švejkovi okolní svět, který 
jsem vytvořil filmem a loutkami. 
 Naše loutky vůbec nebyly jen nějakým mým „uměleckým 
nápadem“, ale představovaly vyhraněné typy politického a 
společenského života ve starém Rakousku. Rozlišovali jsme přitom 
celou řadu stupňů: pololoutky, loutkovité typy, pololidi. Proti tomuto…  
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Vložený text (Piscator) 
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Vložený text 
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Možnosti řešení? 

Různé úrovně textu 

Umístění 

Rozlišení 

Odsazení 

Velikost 

Barva 

Titulky a mezititulky 
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Anketa: „Co je pro Vás Jar. Hašek“? 
série textů / jeden celek 
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Anketa: „Co je pro Vás Jar. Hašek“?  
D36, Karel Čapek, Jindřich Honzl, Vítězslav Nezval, 
Vladislav Vančura, Karel Teige  
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Možnosti řešení? 

Rozlišení jednotlivých příspěvků 

Přehlednost 

Nadpis 

Autoři, podpisy, umístění 

 

Anketa: „Co je pro Vás Jar. Hašek“?  

D36, Jindřich Honzl, Vítězslav Nezval, Vladislav Vančura, Karel 
Teige  
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Členění bibliografie 

Práce Jaroslava Haška 

 Souborná vydání, výbory a další 

Literatura o Haškovi a jeho textech 

 Knihy 

 Články a studie 

 



WWW.OPPA.CZ 



WWW.OPPA.CZ 

Chronologie / roky 

1903–1922 
Hašek, Roman: Z nové české poezie, in Moderní život 2, 1903, č. 7, s. 196–199. 
Mahen, Jiří: Smutná vzpomínka, in Lidové noviny 19, 1911, č. 304, 3. 11., s. 1–2, šifra M. 
Červinka, Vincenc: Z literárního trhu, in Zlatá Praha 29, 1911/12, č. 29, s. 351–352, šifra 
R. 
Gabriel, A.: Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky, in Samostatnost 2, 1912, č. 142, 23. 
5., příl. Kulturní snahy, s. 2. 
Kolman Cassius, Jaroslav: Zrádce, in Venkov 14, 1919, č. 17, 19. 1., s. 4–5, podepsáno 
Cassius. 
Bass, Eduard: Vrchol mystifikace, in Šibeničky 1, 1918/19, č. 26, s. 202, šifra eb. 
Hikl, Karel: Pestrý výběr prózy, in Naše doba 28, 1920/21, č. 9, s. 701–703, šifra K. H. 
Brod, Max: Zwei prager Volkstypen. (Szenen von E. E. Kisch und J. Hašek im kleinen 
Theater Adria), in Prager Abendblatt 55, 1921, č. 252, 7. 11., s. 6. 
Fuchs, Alfred: Švejk, in Tribuna 3, 1921, č. 271, 18. 11., s. 3, šifra Draf. 
1923–1932 
Hora, Josef: Jaroslav Hašek zemřel, in Rudé právo (Večerník) 4, 1923, č. 3, 3. 1., s. 3, 
nepodepsáno. 
Hanuš, Otakar: Druhý z pěti, in Právo lidu (Večerník) 12, 1923, č. 3, 4. 1., s. 2.  
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Chronologie / roky II 

1903–1922 
Hašek, Roman: Z nové české poezie, in Moderní život 2, 1903, č. 7, s. 196–199. 
Mahen, Jiří: Smutná vzpomínka, in Lidové noviny 19, 1911, č. 304, 3. 11., s. 1–2, šifra M. 
Červinka, Vincenc: Z literárního trhu, in Zlatá Praha 29, 1911/12, č. 29, s. 351–352, šifra 
R. 
Gabriel, A.: Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky, in Samostatnost 2, 1912, č. 142, 23. 
5., příl. Kulturní snahy, s. 2. 
Kolman Cassius, Jaroslav: Zrádce, in Venkov 14, 1919, č. 17, 19. 1., s. 4–5, podepsáno 
Cassius. 
Brod, Max: Zwei prager Volkstypen. (Szenen von E. E. Kisch und J. Hašek im kleinen 
Theater Adria), in Prager Abendblatt 55, 1921, č. 252, 7. 11., s. 6. 
Fuchs, Alfred: Švejk, in Tribuna 3, 1921, č. 271, 18. 11., s. 3, šifra Draf. 
 
1923–1932 
Hora, Josef: Jaroslav Hašek zemřel, in Rudé právo (Večerník) 4, 1923, č. 3, 3. 1., s. 3, 
nepodepsáno. 
Hanuš, Otakar: Druhý z pěti, in Právo lidu (Večerník) 12, 1923, č. 3, 4. 1., s. 2.  
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Portréty J. H. (první léta 20. století) 
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 Portrét J. H. (1904) 
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Portrét J. H. (1917) 
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Portrét J. H. (1921 a 1922) 
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J. H. v karikatuře Františka Kysely 
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1 Jaroslav Hašek (1917) [frontispis] 

2 Hašek jako představitel strany mírného pokroku v mezích zákona (1911) [text: za Bass] 

3 Hašek v c. k. armádě (1915) [text: ke Kolman Cassius] 

4 Obálka časopisu Svět zvířat (1912) [text: za Teige] 

5 Reklama na první vydání Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války (1921) [text: 
mezi Mathesius a Durych] 

6 Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, obálka 1. sešitového vydání (Díl I., 1921) s 
kresbou Josefa Lady [text: Koutník nebo Dyk]  

7 Rukopis Úvodu Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války [text: mezi dva Šaldy] 

8 Max Pallenberg v roli Švejka v Piscatorově inscenaci (1928) [text: Piscator] 

9 Z trikového filmu Georga Grosze k inscenaci Osudů dobrého vojáka Švejka Erwina 
Piscatora (Berlín 1928) [text: za Píša] 

10 Jaroslav Hašek (1922) [text: mezi Pinkava a Grossman]  

Obrazy / popisky 
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Obrazový doprovod, možnosti řešení? 

Umístění obrázků, souvislost s textem 

V textu, mezi texty 

Typy obrázků, ilustrací 

Úprava 

Popisky 
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Frontispis 

ČTENÍ  

O JAROSLAVU 
HAŠKOVI 

1919–1948  
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2 

Hašek jako představitel strany mírného pokroku v mezích 
zákona (1911)  

[text: za Bass]  
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3 

Hašek v c. k. armádě 
(1915)  

 

 

[text: ke Kolman 
Cassius]  
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4 

Obálka časopisu Svět 
zvířat (1912)  

 

[text: za Teige]  
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5 

Reklama na první vydání 
Osudů dobrého vojáka Švejka 
za světové války (1921)  

 

[text: mezi Mathesius a 
Durych]  
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6 

Osudy dobrého vojáka Švejka 
za světové války, obálka 1. 
sešitového vydání (Díl I., 
1921) s kresbou Josefa Lady  

 

[text: Koutník nebo Dyk]  
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7 

Rukopis Úvodu Osudů dobrého 
vojáka Švejka za světové války  
 
 
 
 
 
[text: mezi dva Šaldy]  
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8 

Max Pallenberg v roli Švejka v 
Piscatorově inscenaci (1928)  

 

[text: Piscator]  
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9 

Z trikového filmu Georga 
Grosze k inscenaci Osudů 
dobrého vojáka Švejka 
Erwina Piscatora (Berlín 
1928)  

 

[text: za Píša]  
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10 

Jaroslav Hašek (1922)  

 

 

[text: mezi Pinkava a 
Grossman]  
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