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Diplomová práce Adama Dvořáka je zajímavým a důkladně zpracovaným textem ke stanovenému 

tématu. Pro odpovědný a věrohodný přístup k němu bylo takřka nezbytné, aby si autor osvojil základní 

principy teoretického rámce historické paměti, na němž se rozhodl postavit své téma a jeho výklad. To 

se stalo, v úvodu své práce Dvořák přehledně pojímá a detailně popisuje příspěvky teoretiků konceptu 

sdílené historické paměti a zejména pak jejich řešení vztahu mezi formováním kolektivní (či 

individuální) paměti a odbornou historiografií. Tento základní teoretický fundament mu následně 

otevírá možnosti, přenesení a využití při řešení zvolené výzkumné otázky. Právě v procesu tohoto 

přenosu spatřuji jistou slabost zvolené koncepce. Autor bez předem osvětleného a zdůvodněného 

plánu prezentuje polský a ukrajinský vývoj, jeho citlivé faktory, které představují komponenty 

formování základních pozic té či oné kolektivní paměti. Společným jmenovatelem či kritériem jejich 

výběru se stávají pro čtenáře obtížně uchopitelné odkazy na tabuizované pojmy a děje, vytlačené na 

obou stranách (polské i ukrajinské) do prostoru exilové diskuse. V těchto fázích textu jako by na sebe 

autoritu ústředního tématu práce přebíral samotný proces formování kolektivní paměti na úkor otázek 

spojených s Ukrajinskou povstaleckou armádou (UPA), která je zmiňována marginálně či řazena jen 

jako jedno z dalších témat výkladu. Teprve s následným výkladem nad motivy knihy T. Snydera se 

postupně začínají objasňovat a konkretizovat hlubší souvislosti tohoto přístupu, jedná se nicméně o 

sekundární efekt, který samotným autorem není v průběhu textu dostatečně jasně a zřetelně popsán. 

– (Srov. přejatý výklad Snyderovy knihy Obnova národů, kde je dobře patrné do jak složitých - ve vztahu 

ke stanovené výzkumné otázce – kombinací se zde pojem UPA dostává: „V roce 1991 po rozpadu 

Sovětského svazu byly politické vztahy mezi Polskem a Ukrajinou vynikající. Podporovaly se navzájem 

opoziční organizace Solidarita a Ruch. Vztahy se ale začaly kalit při vzpomínání na „operaci“ Visla a 

volyňský masakr. Na západní Ukrajině se začaly vytvářet spolky veteránů UPA, v té samé době polský 

ministr spravedlnosti navrhl zařadit zločiny UPA na stejnou úroveň zločinů proti lidskosti pod stejný 

zákon vedle zločinů stalinismu. Polští Ukrajinci v roce 1990 zároveň požadovali omluvu Polska za 

operaci Visla a ukrajinští nacionalisté na Ukrajině tento požadavek podpořili. Polský senát se skutečně 

omluvil, roztrpčení ale přineslo, že nepřišla omluva od ukrajinského parlamentu za volyňský masakr.“ 

(s. 26) Tento přístup je v zásadě pro koncepci vhodný, umožňuje otevřít vztahovou otázku Polska a 

Ukrajiny, jen je po mém soudu pro potřeby práce nedostatečně zdůvodněný. 

Ve schématu popisu vztahů uvnitř politických bloků v samotném Polsku a na Ukrajině, stejně jako 

vztahů mezi oběma suverény působí Dvořákův výklad jistě a přehledně, mimo jiné díky vhodně zvolené 

a bohatě zastoupené sekundární literatuře. Oba exkurzy jsou ve své struktuře poněkud odlišné, 

zatímco ve vztahu k Ukrajině je popis vývoje obecnější, personifikovaný najmě přes postavy 

jednotlivých prezidentů, situace v Polsku je pojímána více do hloubky odlišností jednotlivých 

politických proudů a na ně navázaných skupin. 

Jednotlivé formativní komponenty historické paměti autor postupem textu tlumí, aby se přes již 

zjednodušenou, ale stále ještě podvojnou vazbu mezi volyňským masakrem a UPA dostal ke klíčovému 



tématu. Tento přístup nepostrádá jisté napětí a logickou provázanost a přes počáteční nejistoty 

nakonec přivede čtenáře k přesvědčení, že ve skutečnosti a navzdory deklarovanému záměru (a titulu 

práce) autor předkládá koncepci dvou gradujících analytických částí. Samotná první část, zahrnující 

popis teoretické rámce kolektivní paměti a jeho následnou aplikaci na historickou i současnou podobu 

vytváření a využívání těchto paměťových komponent v polském a ukrajinském prostředí, by mohla 

představovat samostatnou a do jisté míry i zdárně uzavřenou a vyargumentovanou část. Teprve 

s pochopením této pyramidální struktury se zdá komplex jednotlivých komponent formování paměti, 

zdánlivě zamlžující základní analytické téma, tedy problematiku UPA, zcela pochopitelný. Ve 

skutečnosti se v případě první části/oddílu jedná o obsáhlý úvod k samotnému jádru práce, 

označenému a oddělenému jako Analytická část. Tento poněkud schematický přístup tlumí jinak velice 

plastický a živý výklad.  

Samotná Analytická část je opět uvedena teoretickým rámcem, tentokrát s popisem metodologického 

přístupu. V kontextu práce již poněkud nadbytečným a prodlužujícím čtenářovu zvědavost nad dalším 

vývojem argumentace a výkladu a jistou obavu o její zvládnutí. Při takto komplikovaném obsáhle 

pojímaném a zakotveném rozboru se totiž autoři časově vázaných prací, jakými jsou i práce diplomové, 

nezřídka dostávají pod tlak - rozepíší detailně úvodní pasáže a na samotné jádrové části jim již nezbývá 

dostatek trpělivosti nebo času. V případě Dvořáka tomu tak není, své soustředění na rozklad a analýzu 

tématu neztrácí ani v těchto pasážích. Do výkladu UPA (resp. Ukrajinské osvobozenecké armády, OUN) 

přivádí stále další osoby, doplňuje a rozšiřuje literatura, a tak opakovaně prokazuje důkladnou znalost 

a zaujatost tématem. Jeho srovnávací analýza vycházející z prací Grzegorze Motyky a Volodymyra 

Vjatrovyče je dobře zpracovaná a prokazuje schopnost autora pracovat s texty jiných autorů, 

postihovat jejich základní pojmy a argumentační linie a zapracovávat je do svého výkladu.  

Snad jen jednu poznámku na okraj. - Při popisu kontextu polské a ukrajinské politiky paměti autor 

potvrzuje dobrou orientaci v široké problematice, nicméně též jisté nedostatky ve znalosti jejího 

historického východiska. Takto působí mj. odkaz na polský mesianismus, který lze prý pozorovat „v 

polské moderní politice již v roce 1993“ (s. 38). I když pomineme prvotní projevy doktrinárního 

polského mesianismu ještě ze 17. století, pak i moderní formy tohoto fenoménu lze dobře 

dokumentovat kontinuálně od 19. století, nejpozději od prací Józefa Hoene-Wrońského. Nicméně i tyto 

nejistoty lze označit jako marginální vzhledem k celku odvedené práce.   

 

Z výše uvedeného vyplývá, že autor Adam Dvořák předložil komplexně pojatou práci, kterou 

považuji za velice zdařilou případovou srovnávací sondu do hodnocení rozvoje kolektivní 

paměti a jejího vnímání ve dvou odlišných státech a společnostech, jež pojí některé 

traumatizující události společné historické zkušenosti. Přes drobné dílčí výhrady se jedná o 

velice vyspělý text, jímž autor nepochybně prokázal schopnost dalšího rozvoje a předpoklad 

samostatné analytické práce. Jako takovou předloženou práci doporučuji k obhajobě, a to 

s hodnocením výborná. 

 

V Hýskově, 29. srpna 2021 
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