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Za téma bakalářské práce si Antonín Mojsl zvolil látku vpravdě zajímavou – vnitřní 

Pantheon na hradě Vranov. Objekt stojící nad Jizerou tak nějak mimo velké dějiny, ale přesto 

z badatelského hlediska atraktivní a pevně zakořeněný v kultuře doby svého vzniku. Jako 

takový je plný interpretačních výzev a otázek, na něž ovšem nelze ihned a s jistotou 

odpovědět, respektive některé odpovědi předpokládají dostatečnou historickou průpravu a 

zkušenost. To je nakonec i případ Mojslovy práce, kterou považuji za chvályhodné a 

sympatické vykročení na cestu, během níž se mu budou v závislosti na jeho konceptuální 

otevřenosti naskýtat nové dimenze existence Pantheonu na maloskalském hradě Vranov.  

Autor v tuto chvíli předložil text pohybující se na hraně regionálních dějin. Svůj zájem 

o místo samotné demonstruje detailním a poučeným popisem vnitřního Pantheonu, který tvoří 

těžiště a primární objekt jeho zájmu. Je mi sympatické, že ačkoliv věnuje svou pozornost i 

osobní angažovanost a zaujetí regionálnímu tématu, snaží se jej ve svém textu v důsledku 

přece historizovat v rámci obecných trendů jak romantismu prvních desetiletí 19. století, tak 

vývoje kolektivních identit v rámci českého geografického prostoru – vranovský Pantheon 

totiž pisatel dává kromě jiného do souvislosti se zemským patriotismem jeho tvůrce, Františka 

Zachariáše Römische. Nesouhlasím však s autorovou formulací: „Promítá se do něho jeden z 

národnostních konceptů v českých zemích – zemsky orientovaný nacionalismus.“ Tvrzení 

považuji za vnitřně rozporné: zemskost vs. etnicita, zemskost jako národnostní koncept. Spíše 

je namístě myslet zemský patriotismus jako jednu z alternativ vývoje kolektivních 

identit/identifikací, jak ukázal ve své práci o Češích v habsburské říši Jiří Kořalka. Kolektivní 

identita nemusí být vždy identitou etnickou. 

Myslím si, že kompatibilitě místní i nadregionální složky výzkumu by prospěl odlišně 

naformulovaný cíl textu. Ne pouze evidenční popis, který bádání pevně svazuje s místním 

prostředím a nemá z povahy věci potřebu překročit jeho hranice, ale zobecňující otázka či 

teze, která by již od začátku výzkumu a psaní vedla vyloženě interpretační nadregionální 

cestou – o čem všem může vypovídat existence Pantheonu? Proč a s jakými cíly a účely byl 

budován? Jaké role hrál v průběhu 19. a 20. století? Netvrdím, že by se těchto otázek pisatel 

do určité míry nedotýkal, zdá se mi však, že ve výsledku jsou jen vedlejším produktem práce, 

nikoli jeho těžištěm. Zkrátka přicházím s oblíbenou seminární otázkou, která by se měla 



pomyslně vznášet nad každým textem (a reflektována by měla být jistě v rámci Úvodu do 

studia historie) – proč se tématem zabývat? Co nám dané téma řekne o kom/čem?  

Pro diskuzi v rámci obhajoby proto navrhuji, aby pisatel skutečně zodpověděl mé 

zvýrazněné otázky. K tomu pak přidávám ještě postřeh spojený s komplexem dalších dotazů – 

pisatel v textu operuje s problematikou paměti a Pantheon označuje za místo paměti. V této 

souvislosti se však ptám, protože explicitní vysvětlené v textu podle mého soudu nejsou – čí a 

jaké paměti? Römischovi? Nebo nějakého kolektivního aktéra? A jakého? A co má být 

pamatováno? A lze hovořit o nějaké nadčasové podobě této autorem předpokládané paměti? 

Je totiž třeba neztrácet ze zřetele fakt – paměť není myslitelná bez svých nositelů, není 

objektivně zakódována v daném místě, ale je jeho prostřednictvím evokována. Není paměť 

míst, tj. třeba i Pantheonu, ale místa (dynamické) paměti. Römisch tak mohl budovat 

vranovský prostor s jistým paměťovým záměrem, ale to neznamená, že by jej „četli“ stejným 

způsobem i pozdější generace… A navíc, není celý Pantheon v konečném důsledku hlavně 

Römischovým pomníkem sebe sama? Pamětí na něj samotného? 

Antonín Mojsl si zvolil zajímavé a opravdu atraktivní téma bakalářské práce. Pokud 

by se tématem chtěl zabývat i později, měl by však intenzivněji čerpat v oblasti studií paměti, 

vzpomínání, identit a identifikací, konstrukce prostoru, politiky paměti. Popis Pantheonu by 

se měl stát v dalších fázích jeho zájmu o danou lokalitu pouze nástrojem a dílčí komponentou 

výzkumu, nikoli cílem. 

Práci navrhuji k úspěšné obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 

 

V Praze dne 1. června 2018      PhDr. Jan Randák, Ph.D. 

 

 


