
Vyjádření školitelky k průběhu studia Mgr. Lucie Swierczekové a k disertační práci „Rodinné 

paměti dr. Vlastislava Zátky. Ediční zpracování a studie“ předkládané v roce 2021 na 

Katedře pomocných věd historických a archivního studia FF UK. 

 

 

Mgr. Lucie Swirczeková zahájila doktorské studium v ak. roce 2010/2011. Již během prvních 

tří let splnila všechny studijní povinnosti včetně státní zkoušky (2013). Následující roky 

věnovala zpracovávání disertační práce, kterou odevzdala začátkem listopadu 2021.  

V průběhu studia se Mgr. Swierczeková aktivně zapojila do chodu katedry. V letech 2010 – 

2013 participovala na výuce (cvičení) v rámci předmětu Úvod do pomocných věd 

historických pro historiky, v ak. roce 2011/2012 vedla seminář Významné rodiny a jejich 

archivy. Podílela se rovněž na výuce v rámci kurzů Univerzity 3. věku („Ženy, které 

milovaly pohyb a možná trochu o mužích – sportsmenech“, ak. rok 2020/2021 – vzhledem 

k pandemii se jednalo o předtočené přednášky). Kromě toho se podílela na přípravě online 

výukové pomůcky pro novověkou diplomatku (19. a 20. století) v rámci projektu OPPA. 

V Archivu tělesné výchovy a sportu v Národním muzeu zaštiťovala odborné praxe 

studentů katedry. 

V roce 2011 získala Projektové účelové stipendium FF UK, v jehož rámci uskutečnila 

zahraniční cestu do Basileje k rodině dr. Augusta Zátky za účelem studia originálu jeho 

Rodinných pamětí. 

Nezanedbatelná je i dosavadní publikační činnost Mgr. Swierczekové, vztahující se jednak 

bezprostředně ke zpracovávanému tématu, jednak k tématům spojeným s jejím působením 

jako archivářky v Archivu tělesné výchovy a sportu v NM, v neposlední řadě participovala 

na některých edičních projektech (Korespondence Karla Kramáře s T. G. Masarykem, 

Zápisky Marie Riegrové-Červinkové). Nelze opomenout ani uspořádání a zpřístupnění více 

než čtyř desítek archivních fondů, pořádání výstav (jako kurátorka či spoluautorka). 

Pravidelná je účast Lucie Swierczekové na konferencích a řada dalších aktivit (včetně 

popularizujících vystoupení v médiích).  

 

Předkládaná disertační práce je završením několikaleté intenzivní práce zasvěcené 

zpřístupnění rodinných pamětí dr. Vlastislava Zátky.  Vlastní edici předchází 

monografický úvod, v němž autorka vycházela nejen z vlastních pamětí, ale jejich 

výpověď komparovala i s prameny dalšími. V pečlivě zpracované edici se odráží autorčiny 

zkušenosti s ediční prací. Co se týká monografického úvodu, bylo by vhodné prohloubení 

některých kapitol, zvláště pokud by měla být práce publikována, což lze doufat.   

Předložená disertační práce splňuje požadavky kladené na práce tohoto typu, navrhuji 

hodnocení prospěla.  
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V Praze dne 31. ledna 2022  


