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Kateřina Sixtová:  Kulturní paměť a její funkce: případ Boženy Němcové, Praha 2019, 216 

s., diplomová práce na FF UK. 

 

Badatelské zájmy, odborná orientace a preference Kateřiny Sixtové pro mě nejsou 

žádnou neznámou. K předkládané diplomové práci jsem proto mohl přistoupit 

s předporozuměním a konkrétním očekáváním jejího konkrétního vedení či konceptuálního 

zázemí. Ve prospěch mé připravenosti hovořila rovněž skutečnost, že jsem se s dílčími 

otázkami autorčina výzkumu seznamoval v průběhu jejího navazujícího magisterského studia. 

Není pro mě proto žádným překvapením, že Kateřina Sixtová předložila k obhajobě text 

nápaditý a originální. Současně předesílám, že je pro mě nyní jakožto pro oponenta obtížné 

zformulovat kritické komentáře k počinu, neboť mnohé již zaznělo právě v rámci 

předcházejících debat. Kritický hrot tohoto posudku je tak předem otupen. 

Předkládaná práce rozvíjí autorčin zájem o paměťová studia a média paměti s tím, že 

nově do své badatelské perspektivy vtahuje otázku genderu. A domnívám se, že produktivně. 

Pisatelce se podařilo nabídnout netradiční reflexi paměťového ruchu kolem Boženy Němcové, 

přičemž však zároveň nelze s jistotou tvrdit, že právě Němcová je tím hlavním objektem 

pisatelčina zájmu, respektive hlavním aktérem předkládané práce. K tomu jedna z níže 

uváděných otázek. Podobně zajímavé je i zohlednění sociálních médií v autorčině historickém 

výzkumu. Tento zájem může na první pohled působit „nehistoricky“, nicméně právě i sociální 

média hrají a budou hrát významnou roli v historickém a paměťovém provozu, ve vznikání a 

cirkulaci vědění a lze tušit, že se pomalu stávají důležitým prostředkem sdělování a 

stanovování hranice sdělitelného a uvěřitelného. V tomto ohledu je text Kateřiny Sixtové 

určitým ohledáním terénu a zkoumáním toho, co vše je vlastně ve vztahu tradování minulosti 

– sociální média vlastně badatelsky možné. 

Potěšila mě taktéž přehlednost práce, jasnost struktury a srozumitelnost díla. Autorka 

je vůči čtenáři návodná, vysvětluje mu postupně své badatelské kroky a rozhodnutí a tím 

vhodně eliminuje možnost čtenářova utonutí. To však neznamená, že by se nejednalo o dílo 

náročné na pozornost publika. V tomto ohledu je třeba rovněž pochválit strukturu práce a 

oddíly s průběžným shrnutím daných kapitol. Práce rovněž nepostrádá ústřední badatelskou 

otázku, která je posléze doplněna tázáním dílčím. Je psána s dobrou znalostí domácí, ale 

hlavně zahraniční relevantní produkce, především konceptuální. 



Již výše jsem předznamenal, že je pro mě jako pro oponenta obtížné nalézt 

v diplomové práci Kateřiny Sixtové nějakou zásadní skulinu, z níž bych mohl její text 

„rozvrtat“, výsledky jejího výzkumu jsou přesvědčivé. Dovolím si proto položit jen obecnější 

otázky, které ovšem nebudou pro pisatelku nijak překvapivé: 

 Práce v názvu jmenuje Boženu Němcovou, ale kdo je vlastně hlavním aktérem 

výzkumu a textu Kateřiny Sixtové? O kom je v důsledku diplomová práce? 

 Kdo či co je v kontextu diplomové práce podle autorky Božena Němcová? 

 V rámci shrnutí filmové kapitoly autorka mimo jiné píše: „V této kapitole jsem 

se věnovala vztahu kulturního kánonu a genderových norem v rámci 

vzpomínání na Boženu Němcovou.“ Na tomto místě se s trochou nejistoty 

ptám, či snad se chci ujistit: co je tedy to vzpomínání, tím vzpomínáním 

v případě evidované filmové produkce? Co za něj v rámci filmové produkce 

autorka považuje? Abych osvětlil pozadí mé otázky – osobně mám tendenci 

spíše vidět utváření filmových obrazů Boženy Němcové, jež jsou výsledkem 

momentálních potřeb, tendencí, situací. Zkrátka osobně mám tendenci spíše 

uvažovat v intencích geneaologie filmového obrazu Boženy Němcové, než 

vzpomínání na Boženu Němcovou... Tedy kde je to vzpomínání? V čem jej 

spatřit? 

 Možná se usvědčím z nepozornosti při čtení diplomové práce, ale risknu 

položit banálně znějící otázku: co a o kom, o čem vlastně sděluje stabilní 

pozice Boženy Němcové v české kulturní paměti? Co činí její pozici stabilní? 

  Snad jsem některými otázkami vykročil za rámec předkládaného textu a tím i 

autorčina badatelského záměru a pole, nicméně v tomto případě rozhodně není frází, že jsem 

k otázkám motivován zajímavostí práce. Tu zcela jistě hodnotím kladně a doporučuji 

k úspěšné obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně.  

 

 

 

V Praze dne 5. září 2019                 PhDr. Jan Randák, Ph.D. 

 


