
Posudek oponentky na diplomovou práci Bc. Markéty Ševčíkové s názvem 
"Všichni jsme potomci Karla IV." - Poválečná šlechta v pamětnické 
reflexi jednoho rodu, FHS UK 2022

Markéta Ševčíková si pro svou diplomovou práci zvolila téma nepochybně relevantní 
a ideální pro zpracování metodou orální historie. Zároveň lze její výzkum chápat i 
jako projev stále vzrůstajícího nejen laického, ale především odborného zájmu o 
dějiny šlechty takříkajíc v době, kdy už šlechtou de iure nebyla, tedy od období první 
republiky do současnosti. Právě tento rozpor, tedy v posledních sto letech změněný 
status této části společnosti, která se ve staletích předcházejících těšila spíše elitnímu 
postavení, v kombinaci s dlouhým trváním šlechtické tradice v daných rodinách, 
tvoří ideální základ výzkumného tázání. Od oponenta se však nečeká zhodnocení 
samotného záměru jako především jeho výsledného zpracování.

První věcí, která mě tedy překvapila, je nesoulad mezi názvem práce a jejím obsahem. 
V názvu je totiž zmíněn jak odkaz k mnohem starší, konkrétně pozdně středověké 
historii, tak spojení práce s jedním šlechtickým rodem: samotný obsah se však spíše 
než jednomu rodu věnuje představitelům několika rodů a řeší spíše jejich každodenní 
život a žitou současnost než primárně vztah k takto dávné minulosti. 

Z tohoto rozporu, tedy z odkazu k jakési rodové či rodinné historii v názvu práce a 
absence jakéhokoli takovéhoto pojetí v samotném jejím jádru, pak vyplývají další 
problémy. Začnu-li metodologickou částí (kapitoly Výzkumný projekt a 
Metodologická část), nerozumím tomu, proč jsou samotné výzkumné otázky 
vyčleněny do samostatné (jednostránkové!) kapitoly a proč teprve nenavazují na 
příslušná místa v metodologii? Již tato stránka navíc přináší problémy: pracuje 
například s termíny, které dále neobjasňuje a které jsou v historických vědách 
minimálně nejasné – typicky když chce zkoumat „kvalitu života“ šlechtických rodů od 
roku 1945 do současnosti. Měření „kvality života“ je však komplexní sociologický 
problém, autorka však termín používá zcela neproblematicky. (s. 10)

Co se výzkumných východisek a otázek týče, též se domnívám, že jsou formulovány 
spíše intuitivně. Autorka uvádí, že práce vychází z předpokladu, že příslušníci rodové 
šlechty byli po „valnou část 20. století“ považováni za „nepřátele lidu“. (s. 10) 
Rozumím, že autorka vychází z předpokladu, vyplývajícího z představy o režimní 
propagandě, ale opravdu je možné toto hodnocení považovat za všeobecně platné 
v průběhu všech dekád, které chce práce obsáhnout? Pakliže je podle autorky dnes 
zdrojem kritického vztahu k šlechtě – alespoň u části veřejnosti – restituce majetku, 
týká se to pouze šlechty, nebo celé před únorem 1948 majetné části společnosti? 

Samotné výzkumné otázky pak dále odrážejí tuto, z mého pohledu problematickou 
linii. Autorka se chce zaměřit na to, jak ovlivnil šlechtický původ dětství či vzdělání 
narátorů a výběr jejich povolání, jak jejich život ovlivnily události let 1968 a 1989, 
jestli uvažovali o emigraci, jak se „vypořádali s restitucemi“ a jaký význam připisují 
svému původu. (s. 10) I z tohoto tázání je přitom zřejmé, že autorka automaticky 
předpokládá, že šlechtický původ musel tyto životní etapy nějak ovlivnit, jako 
významné a priori chápe hlavně mezníky „velkých dějin“ a nedává dle mého příliš 
prostoru perspektivě samotných narátorů. Což, jak se pokusím ukázat dále, je škoda.

Zbytek metodologické části je pak zpracován na standardní úrovni. Nereflektuje však 
důležité aspekty výzkumu, které vycházejí z výzkumných otázek: v nich se například 
hlásí k výzkumu každodenního života (s. 10), o dějinách každodennosti však není 
v práci řeč. Taktéž mi zde chybí alespoň kritické nazření odlišného generačního 



složení narátorů: pakliže chce autorka zkoumat vliv původu na dětství a dospívání, 
nemělo by se u narátorů alespoň odehrávat ve stejné době? Nejstarší narátorka se 
totiž narodila v roce 1929 a její dětství se odehrávalo za první republiky a v průběhu 2. 
světové války, naopak nejmladší narátor se narodil v roce 1962 a dětství prožil 
v průběhu 60. a 70. let. Opravdu je ale možné zkoumat vliv jejich původu na tyto (a 
další) etapy jejich životů bez důrazu na změněný dobový kontext? Jinak řečeno: 
nestálo by za to uvážit spíše možnosti mezigenerační komparace, nebo neměla by být 
tato vícegeneračnost narátorů alespoň nějak postižena v metodologii práce? 

Metodologická pasáž dále postrádá – alespoň z mého hlediska důležité – vyjádření 
k pozicionalitě autorky, naopak na jiných místech (s. 20) zase až příliš připomíná 
projekty ke zkoušce SVIP v bakalářském studiu na FHS. Nerozumím také zařazení 
části Stručné představení šlechtických rodů zapojených do výzkumu do 
Metodologické části, když po této kapitole následuje Historický kontext, kam by text 
náležel spíše. 

Do této kapitoly jakož i do celé práce se snad promítla delší doba jejího zpracování, 
text tak pracuje v zásadě pouze s literaturou vydanou do roku 2018 a opomíjí novější 
výzkumy, které se poválečnému životu někdejší šlechty explicitně věnují.1 V Rešerši 
literatury nerozumím dělení na narativní a faktografickou literaturu, stejně tak by 
práce již neměla slučovat literaturu a prameny, které (zejména ty archivní) nejsou 
nijak představeny. 

Toto nejisté metodologické vykročení do výzkumu se poté odráží v samotných 
výsledcích výzkumu, které spíše než jakékoli interpretativní zjištění přinášejí 
obsahovou analýzu vyřčeného. Za to, co zaznělo explicitně, však autorka nezachází, 
což považuji za hlavní problém předložené práce. Autorka sice píše, že chce zachovat 
autenticitu výpovědí a nechce je překrucovat, a proto se spíše než o interpretaci 
pokouší o jejich komparaci. (s. 8) Problém ale je, že i komparace je přece 
interpretace, navíc zde není jasné komparativní hledisko ani posouzení jejích 
východisek.

Již jen uvedené citáty přitom k hlubšímu interpretativnímu rozpracování samy 
vybízejí: např. subjektivně vnímaný pokles zájmu o bývalé šlechtice ze strany režimu 
(s. 50), současné politické preference narátorů (s. 45 a 50), rodinné strategie 
„vyjednávání“ s režimem (s. 60), rozpor mezi udržováním tradice a nároky 
současnosti (s. 64 a 66), nadnárodní „zasíťování“ narátorů (s. 49), chápání sebe sama 
jakožto potomka šlechtického rodu (s. 68). Potenciálně hodnotově vypovídající 
mohou být i výroky narátorů k ne/přijímání dotací na rekonstrukci nemovitostí, 
respektive na zemědělské aktivity (s. 61, 64, 66, 67).

Po formální stránce pak stojí za povšimnutí nejspíše hraniční rozsah textu práce 
(celkově má práce se všemi dodatky jako medailonky 88,2 NS), některé pasáže proto 
vzbuzují dojem umělého rozšiřování (zejména již zmíněná historie rodů v metodologii 
práce). Negativně hodnotím také přejímání jazyka narátorů a mnohdy až nevhodně 
působící hovorové výrazy či velmi nepřesné formulace (např. s. 38, 41, 43, 48, 49, 58, 
59, 66). Názvy institucí či místní názvy by měly být uvedeny v přesných podobách: 
Albrecht z Valdštejna, nikoli Waldsteina (s. 41), v době narátorčina studia existovala 
již Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, nikoli Institut (s. 47), v Olomouci je 
Přírodovědecká, nikoli Přírodovědná fakulta (s. 48), nikoli archív, ale Archiv 
bezpečnostních složek (s. 58). Místy ruší také překlepy, gramatické chyby, nesprávné 

1 Viz např. Zemanová, Nina. Osudy pošumavské šlechty po druhé světové válce. Praha, 2020. 
Dizertační práce. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií.



uvozovky či needitované (?) citace z rozhovorů. Za velmi nešťastnou považuji absenci 
stránkování. 

Co se způsobu odkazování na použité prameny a literaturu týká, domnívám se, že 
jakožto místo uložení orálně historických rozhovorů by v diplomové práci měl být 
uveden spíše soukromý archiv autorky (ostatně k odevzdání rozhovorů na OHSD, 
které mezitím již není „Pracoviště“, dochází až po odevzdání práce či v den obhajoby). 
Za zcela nevhodné považuji odkazování na archivní prameny, které jsou uvedeny 
v podstatě jako elektronický zdroj a neobsahují ani název fondu. Nejsou zvlášť 
zmíněny ani v bibliografii práce, kde jsou zkrátka zařazeny do Seznamu literatury. 
Soupis použitých orálně historických pramenů pak v bibliografii absentuje úplně. 

Závěrem: autorka dokázala realizovat terénní orálně historický výzkum, u něhož je 
třeba ocenit i zvládnutí tak nesnadné situace, jako je úmrtí narátorky v průběhu 
výzkumu. Samotné textové zpracování však z výše uvedených důvodů považuji za 
poněkud problematické, domnívám se nicméně, že by autorka měla mít šanci svou 
práci obhájit před komisí. Diplomovou práci Markéty Ševčíkové proto doporučuji 
k obhajobě a v případě kvalitní obhajoby a zodpovězení vznesených otázek ji 
navrhuji hodnotit stupněm 3 (dobře).

V Praze dne 24. 5. 2022 Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.


