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Účast jednotlivých autorů na Dějinách staršíčeskéliteratury byla takováto: Josnr HnerÁr napsal Úuod k ce|érnudílu a dále úuod1:
k pruní,druhé,třetía pdtéčásti;z kapitol napsal tyto:
Starosloaěnsktiliteratura u obdobíuelkomorauském,
iiuot Konstantinůua fiuot Metodějůo,(ápas literatur2 staroslouěnské
a latinské,Počdtk1laicisacea zčeštění
literatur1l,Wcholfeudálni kultur1 a úsilío demo.
kratisaci literatur2,I'egendao suatémProkopu,Satir2 Hradeckéhorukopisu, Účast literatur1lna ideoué
příprauě reaolučního
hnutí a na reaolučních
bojtch,Hádání Prah2 s Kutnou Horou, Jistebnickj kancionál,
Dozníuáníhusitskjchideálůu liieratuřepo likuidaci reuolučního
předběIohorské
hnutí,Douršení
kulturní tradice a literatuře emigrantskéa nástupprotireformaceu literatuředomácí,Ústní lidouá slouesnost
a popředí
domácího
literárníhoprocesu;Alirolrílr Šr<enx.q'je
autorem kapítol: Dočasné
uítězstuí
latin1lu literárním
žiuotěa pnní stopy literánzíhouži'tíčeštin1l,
Kosmas, Jan Blahoslau, JanAmos Komenskj,;Fnexrršor<
Svp;rrovsrÝ zpracova| kapitoly Alexandreida, Dalimiloua kronika, úuodníčóst k oddílu čttlrtómu,
Počótfulnouéhoroluoje literaturjl, Rozkuět měšťanské
literatur1;JrŘÍ DeŇrrnr,lca zpracoval kapitolu
o Štítném
a ve spolupráci s Eouex,onu PornŮ kapitolu o Husoai; Petrů pak napsal ještě kapitolu
o Chelčickém;
Elrrr, PnažÁr je autorem kapitoly o Všehrdoui.Kromě toho bylo použito materiálu
ZonŇrv TrcrrÉ & pololidouétuorbě!)lbělohorsÉla J'mosr.rve Kor,Á-n,e k historiímo bratru Janoui
Palečkoui.
Práci řídil Josef Hrabák. Funkci redakčního tajemníka svazku r,rykonávala Zdeňka Tiďná.
Zák|adní kapitoly prošly diskusemi v ÚČL. V hotovém rukopise bibliografii doplnili Zdeřlka
Tichá (úvod,první' druhá a pátá část)a Emil Pražák (třetí a čtvrtá část).Faktografické údaje
zkontrolovali v úvodě, první a druhé části Zdeřir.a Tichá a EmiI Pražák, v třetí a čtvrtéčásti
Emil Pražák aJaroslav Kolár, v páté části ZdeřrkaTichá, z toho v kapitole o Komenském Emil
Pražák.
Spolusredaktoremsvazkupročetli celý rukopis a přispěli k jeho definitivní redakci cennými
připomín}ami Antonín Škarka a Jiří Daňhelka, který věnoval hlavní pozornost stránce jazykové; oba se zúčastnilitaké práce na korekturách. K zlepšenípráce vydatnou měrou přispěli
také oba recensenti,JÁN MršreNrx aJÁN Čerr,ol'rč.Zv|áštěJinu Čaplovičovipatří upřímné
díky za podnětné rady a zájem, který recensi věnoval. Srdečný dik také náleží akademiku
Borrusr,el'u Hel'nÁlrxovr za připomínky k výkladům o literatuře staroslověnské.
Redakční práce byly ukončeny 30. července1957. Po provedení recensníchpřipomínek byl
rukopis odevzdán Nakladatelství ČSAv 4. listopadu 1957, bibliografické části však byly doptňovány ještě během tisku, takže kniha zachycuje zák|adni diira až do konce roku l95B. Zlomenou korekturu pročetli ]askavě Mrr,',rN Jnr,ÍNnr a Mrler
KopocxÝ. Rejstřík zpracovali
ZpnŇxa TrcuÁ (pro část l., 2. a 5. mimo kapitolu o Komenském), Jlrr,osr-ev Kor,Án (pro část
3' a 4') a Burl PnežÁx (pro kapitolu o Komenském).
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