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Posudek na rigorózní práci Mgr. Veroniky Středové Význam Františka Kutnara pro 
poznání novodobých českých dějin. 

Mgr. Veronika Sti"edová si vyhrala za téma své rigorózní práce dílo Františka Kutnara. 

který nepochybně patřil k nejzajímavějším českým historikúm dvacátého století a který do vý

voje české historiografie zasáhl vskutku průkopnickým způsobem, a to zejména svou aplikací 

podnětů literárněvědného a filozofického strukturalismu a snahou o postižení myšlenkového 

světa lidových vrstev, nebo jak říkal jejich "sociálně myšlenkové tvářnosti". čímž do značné 

míry anticipoval studium mentalit, tak jak se vyvíjelo ve škole Annales od 60. let 20. století.. 

V. Středová koncipovala svou práci tak, že nejdříve sleduje. jak se formovalo Kutnarovo 

strukturální pojetí historického faktu a jak hyla strukturální povaha histroického faktu u Kut

nara zohledněna při metodologíckém uchopení konkrétního materiálu. Zároveií. srovnává Kut

narovo pojetí se strukturalismem hlavních pj"edstavitelú školy Annales. Tato část práce je jád

rem analýzy, již autorka Kutnarovi věnuje. Autorka tu nejen odhaluje zdroje Kutnarovy me

todologie. ale také ukazuje, že své pojetí historického faktu Kutnar po léta prohluhoval a ci

zelovaL a to až do šesedátých let 20. století. V druhé části práce pak autorka analyzuje Kut

narovy názory na terminologii. jazyk a styl odhorného textu. jeho pojetí historického času a 

jeho výklady o historické úloze regiónu. Ukazuje. že ve všech těchto bodech přišel Kutnar 

s velmi zajímavými podněty a zároveň že i při řešení konkrétních vědeckých problémú vychá

zel ze svého pojetí struktury historického faktu. jak bylo vyloženo v prvé části autorčinv 

práce. 

Práce vyniká dobrou znalostí prohlematiky. o níž autorka píše. její závěry jsou podlo

žené a přesvědčivé. v mnoho bodech (např. ve výkladu Kutnarova pojetí historického času) 

objevné. Práce má rovněž dobrou stylistickou úroveI''t. navíc s povděkem kvituji. že je prosta 

překlepl! a jazykových prohřeškl:l. s nimiž se v pracích podobného charakteru bohužel setká

váme stále častěji. Lze však k ní mít i některé výhrady. Obsah práce především plně neodpo

vídá jejímu názvu. Význam Františka Kutnara pro poznání novodohých českých dějin byl 

mnohem širší, nespočíval jen v jeho metodologických úvahách. ale i ve zpracování konkrét

ních témat. v nichž ostatně byly Kutnarova metodologická východiska rovněž uplatněna. Tuto 

stránku Kutnarovy tvorby autorka postihla jen zčásti. Její analýza se zaměřuje především na 

ty části Kutnarova díla, kde se strukturním pojetím historie a historického faktu autor expli

citně zab)'vá. analyzuje jeho jednotlivé formulace, provádí komparaci atd .. ale nepokouší se 

už postihnout jak se mu jeho metodologii dařilo uplatnit v jeho díle jako celku. Jen okrajově 

se dotýká studia "sociálně myšlenkové tvářnosti'·, pf"ičcmž zcela pomíjí naphklad Kutnarovu 



edici Dlaska nebo monografii o F. Vavákovi. Zejména ta byla i z hlediska evropské historio

grafie něčím zcela výjimečným (život a myšlenkový svět prostého sedláka!!!) a je přinej

menším srovnatelná s Ginsburgovou slavnou prací o furlanském mlynáři. přišla ovšem o 30 

let dříve. Poněkud mne rovněž udivuje. že autorka v práci zcela pomíjí vliv Arnošta Bláhy na 

Kutnarovu metodologii. A konečně mi vadL že autorka pojímá Kutnarovo metodologické úsilí 

jako něco ~ v české historiografii zcela ojedinělého. Ve skutečnosti bylo právě pro Kutna

rovu generaci příznačné hledání nových cest, prohlubování metodologické přípravy pouče

ním ve filozofii, sociologii, jazykovědě. Např. vliv Pražského lingvistického kroužku nezasáhl 

jen Kutnara, ale (v menší míře) i některé členy Historické skupiny. pro ni stejně jako pro J. 

Slavíka a další historiky jeho generace byl charakteristický i důraz na propracovanou termino

logii. nové cesty historického poznání hledal i Z. Kalista atd. Přitom jiné autorčiny práce uka

zují. že tyto skutečnosti autorka dobře zná. Zdá se, že práci poznamenala jakási její obava ne

říkat něco. co už napsala jinde, čímž ovšem svůj výklad poněkud zploštila. Přitom stačilo na 

jiné své práce několika větami odkázat. Uvedené kritické phpomínky ovšem nic nemění na 

tom. že práce V. Středové je velmi přínosná a splňuje podmínky kladené na práci rigorózní. 

V Praze 1. června 2007. 

Prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. 
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