
Posudek 
rigorózní práce 

Mgr. Veroniky Středové, Ph./) 
V.ÝZlUlm Františka J(utnara pro poznání novodob.ých českých dějin 

Mgr. Veroniky Stí·edové-Vyčichlová. Ph.O předložila jako svou rigorózní práci monografii 
~)ízn(/m Franti,~kLl Kutnara pro ]7oé:núní nOl'odoh.}'ch L~esk.vch dr!jin. jež se zabývá analýzou 
díla tohoto významného českého historika z jím zvolených a rozvíjených metodologických 
principů. tj. samostatné aplikace strukturalistické metody. rozvíjené v českém prostředí na 
poli literární vědy a filozofie pro historický V)ZkUlll. Práce tak není Kutnarovou biografií a 
není ani metodologickou studií o české historiograťii poloviny 20. století. jež by byla 
pi'edstavena na Kutnarově přínosu. s jeho začleněním do širších souvislostí. Svoji práci 
rozčlenila do dvou částí. obsahujících celkem pět kapitol. První část se zahývá strukturálně 
.!lll1kčním pOjetím historického faktu LI jeho metodologick)"/71 uchopení. v níž se ve dvou 
kapitolách věnuje utváření Kutnarova strukturalistického pojetí historického faktu a pak jeho 
metodologickým významem. Druhou část nazvala Možnosti 1yužžtí strukluralistického 
pNstujJu pN řdení někte,~vch prohlému historické VČ(0; . .Její tři kapitoly si všímají Kutnarovy 
terminologie. jeho strukturací historického času ajeho pojetím regionálních dějin. 

Práce není příliš rozsáhlá. samotný text bez .. řemeslných"dodatkt'i má sedmdesát stran, jde ale 
o text hutný. výrazně analytické povahy a z valné části založený pouze na rozboru 
Kutnarových textů. Autorka se ovšem mohla opřít o své dhve publikované či v případě 
disertační práce napsané a obhájené texty na dané téma (viz seznam na s. 74). takže lze její 
rigorózní práci považovat za zpracování vědomě se soustřeďující na .. pouhou" analýzu a 
systemizaci Kutnarova metodologického stanoviska a jeho terminologie. Text jednoznačně 
prokazuje autorčinu schopnost kritické analýzy textu a hystrost úsudku: Z rozhovorl1 s ní vím. 
že tento text má sloužit i jako podklad pro jednu z částí chystané monografie o F. Kutnarovi. 
Vztáhneme-li jej na druhé straně k di'íve publikovaným studiím M. Vyčichlové . získáme o 
ceně její rigorózní práce hlubší náhled. jež nám poskytne již vyzrálý interpretační přístup 
k náročné tématice. Pro lze předloženou práci doporučit jako práci rigorózní a od obhajoby 
právem očekávat kultivovanou rozpravu o jedné z velmi dúležitých kapitol vývoje moderní 
české historické vědy. která byla nejen souběžná s ve své době aktuálními proudy 
evropskými. ale v mnohém je i předjímala. 

Pro tuto obhajohu si dovolím položit dvě výchozí otázky: 

.Jaký byl poměr Kutnarovy terminologie a pojmosloví k marxistické historiografii. a to 
zejména vod konce 40. let do poloviny následujícího desetiletí. kdy puhlikoval své 
nejvýznamnější práce. a kdy se také po předchozích v zásadě ústrcích habilitoval? 
V souvislostí s habilitací bylo totiž také upozorněno. tuším F. Grausem. že Kutnar dozrál 
k marxistickému pojetí historické vědy. 

V čem autorka spathlje největší význam jeho strukturního pojetí regionálních dějin. 

respektive. abychom hyli právi Kutnarovč terminologii. regionálního momentu dějin. a jak jej 
lze rozvíjet v dnešním opět se dynamicky rozvíjejícílll reginnálnilll bár /
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prof. dr. Zdeněk Be9 CSc. 


