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Tato kniha vznikla na základě mé stejnojmenné disertační práce, kterou jsem roku 
2015 obhájila na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří byli tak laskavi a můj text nebo jeho část si 
přečetli, všem, kteří svými postřehy a poznámkami dopomohli k výsledné podobě 
práce a následně této monografie, všem, kteří se mnou měli trpělivost v době, 
kdy text o češtině Bedřicha Smetany vznikal. Můj dík patří především mé rodině, 
doc. PhDr. Zdeňce Hladké, Dr., a recenzentům této knihy, tedy PhDr. Ludmile 
Uhlířové, CSc., dr. h. c., a doc. Mgr. Robertu Adamovi, Ph.D. 

 

Dávno již jsem se chystal poslati Vám odpověd na obě Vaše psaní; ale odkládal jsem to 
na čas, kde se něco přihodí, co by za to stálo, aby se o tom mnoho napsalo. Jelikož ale na ta-
kovou udalost marně by člověk čekati musel, […] zpěchám radějí s odpovědí…

(Bedřich Smetana Josefu Jiránkovi)




