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Kulturní paměť a její funkce: případ Boženy Němcové 

Bc. Kateřina Sixtová 

Kateřina Sixtová se v diplomové práci zaměřila na obrazy Němcové v české vzpomínkové 

kultuře. Potenciálně velmi široké pole reprezentací omezila na životopisné hrané filmy, na 

průvodce Babiččiným údolím a na sociální média. Časově se zaměřila především na 20. 

století a současnost. K zodpovězení hlavních výzkumných otázek (Jaký je obraz Boženy 

Němcové v české kulturní paměti? Jak se na dynamice jejího obrazu podílí medialita 

jednotlivých reprezentací?) využila metodologické inspirace především z oblasti paměťových 

studií, ale též z genderové a mediální teorie. Předkládaná práce se opírá o silnou empirickou 

bázi a zároveň má teoretické ambice.  

Autorka přiznává, že při vstupu do problematiky měla očekávání, že se obrazy Němcové 

v průběhu 20. století výrazně měnily. Ukázalo se však, že bohatá produkce paměťových 

reprezentací české spisovatelky je poměrně ustálená, opakovaně se citují kanonické obrazy. 

Tato situace je pro práci Kateřiny Sixtové klíčová, neboť ji donutila k náročnější 

konceptualizaci výzkumu (Jak zkoumat paměťový provoz, když se reprezentace nemění?). 

Paměťová studia mnohdy tíhnou k popisnému empirismu. Badatelé shrnou, jak se měnilo 

reprezentování dané události či osobnosti v čase, načrtnou vývojové linie těchto posunů. 

Zároveň však rezignují na otázky po funkci těchto reprezentací ve vzpomínání. Zde spatřuji 

klíčovou kvalitu předkládané práce. Kateřina Sixtová dokázala svůj výzkum posunout od 

deskripce reprezentací k náročnějším výzkumným otázkám (Jaké jsou limity zobrazení 

Němcové – jaký její obraz je ještě přijatelný, jaký příběh o jejím životě ještě dokážeme 

vyprávět?). Zároveň našla vhodné metodologické nástroje pro takto zaměřené bádání, a tak 

její práce přináší i relevantní interpretační závěry. 

Příklon práce k postrukturalismu se odráží v odstupu od binárně opozičního myšlení (historie 

vs. paměť, pohlaví vs. gender, příroda vs. kultura) a v důrazu na výzkum paměti jako 

dynamického procesu. V tomto ohledu je práce v souladu se zcela současnými trendy, což 

není v kontextu diplomových prací zcela běžné. Kateřina Sixtová vyšla z aktuálních teorií 

paměti (zejména Andrew Hoskins a Astrid Erll), které se od statického popisu míst paměti 

posouvají k výzkumu toho, jak se paměť odehrává. Vzpomínání se zde vnímá spíše jako síť 



vztahů, ekologický systém, jako dynamická trajektorie remediací či vícevrstevnatý spletenec 

(entangled memory). Autorka příznačně hovoří o vzpomínání na Němcovou jako o 

„zašmodrchaném kulturně paměťovém konglomerátu“. Důraz na dynamiku paměťového 

provozu souvisí ve výzkumu Sixtové se zájmem o performativitu a gender, jež se účelně 

provazuje s tématem identity. Mohlo by se možná zdát, že je teoretický rámec práce (paměť, 

gender, medialita) samoúčelný, že autorka jen prokazuje svou teoretickou kompetenci, že 

jde o ornamentální hru. Pro mě je klíčovým korektivem otázka, zda a jak teorie slouží 

k zodpovězení otázek. A v tomto ohledu mi přijde práce Kateřiny Sixtové zdařilá. Příkladně, 

když s pomocí složitého spletence pojmů osvětluje, jak porušování genderových norem 

v obrazech Němcové sloučí k zpevňování identity a odhaluje mocenský rozměr tohoto 

mechanismu (s. 64). Když prostřednictvím analýzy uživatelského chování na sociálních sítích 

posuzuje, nakolik nové technologie oslabují národní rámce vzpomínání a směřují ke 

globalizaci paměti (s. 153n). 

Autorka původně předpokládala, že se bude zkoumání obrazů Boženy Němcové věnovat 

v širší mediální perspektivě. Uvažovala o učebnicích literární výchovy či o tisku. V průběhu 

výzkumu se ukázalo, že tento plán nebyl vzhledem k rozsahu materiálu realistický, což 

ostatně dokládá i stávající rozsah práce. Aplikace moderních teorií paměti na český historický 

materiál nemá dosud běžně standardizované postupy, a tak se musí občas experimentovat. 

V této souvislosti oceňuji, že se Kateřina Sixtová rozhodla zaměřit pozornost na sociální 

média. Sonda do uživatelských interakcí v aplikacích Google Maps, Instagram a TripAdviser 

se dotýká zcela aktuální vzpomínkové praxe, což je ve vztahu k tématu Němcové a Babiččina 

údolí velmi přínosné. Povětšinou se takto zkoumají transnacionální témata jako je například 

holokaust, zde máme možnost sledovat digitální identitu místa, jež má kanonickou pozici 

v národním rámci paměti.  

V závěru posudku bych rád konstatoval, že práci považuji za mimořádně zdařilou. 

Předkládaný text s přehledem splňuje podmínky kladené na tento typ závěrečných prací. 

Doporučuji jej k obhajobě a navrhuji klasifikaci výborně. 
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