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Posudek školitele na diplomovou práci Markéty ŠEVČÍKOVÉ ,,Všichni jsme potomci Karla IV.“ 
Poválečná šlechta v pamětnické reflexi jednoho rodu. Praha : Fakulta humanitních studií 
Univerzity Karlovy, 2022. 75 s. + přílohy.  

 

Záměrem předkládané diplomové práce je v biografické perspektivě představit životní 
osudy vybraných příslušníků šlechtických rodů v kontextu československých dějin 2. poloviny 
20. století a získané poznatky o jejich životních trajektoriích (včetně zkušenosti s emigrací po 
roce 1968) následně analyzovat a komparovat. Zvolené téma je z badatelského hlediska 
nepochybně zajímavé a hned na úvod je nutné konstatovat, že autorka projevila při jeho 
zpracování značnou míru entuziasmu, kterou je třeba ocenit. Bohužel, posuzovaná práce je 
důkazem toho, že pozitivní vztah k tématu (a v tomto případě též k výzkumnému vzorku) 
mnohdy nemusí stačit, ba co více, může se ukázat zásadní překážkou pro kritickou interpretaci 
získaných narativů. 

Na obhajobu diplomantky (a současně snad i též vedoucího) je však třeba poznamenat, 
že diplomová práce vznikala ve značně nestandardních podmínkách (těhotenství, mateřství, 
pandemie covid-19, úmrtí respondentů apod.), které si na její výsledné podobě zákonitě musely 
vybrat svou daň. V důsledku mnoha nepředvídatelných okolností uplynulo mezi zpracováním 
metodologie, realizací terénního výzkumu, sepsáním empirické části a termínem obhajoby více 
než 5 let. V tomto mezičase logicky došlo také k posunu oborových standardů a nároků 
kladených na zpracování závěrečných kvalifikačních prací. V mnoha ohledech tak předkládaná 
práce může evokovat jakýsi návrat do minulosti, a to nejen v kontextu referovaných životních 
příběhů ale také ve svém formálním a obsahovém zpracování (např. vágnost vymezení 
výzkumných otázek, klišé některých výchozích předpokladů, absence teoretické reflexivity 
použitých konceptů a samozřejmě pak využití nejnovější literatury k tématu). V těchto 
vymezených mantinelech se musel pohybovat také vedoucí práce, který byl postupně postaven 
před tři separátní texty (metodologii, historický kontext a empirickou část) od jejichž zpracování 
uplynul vždy více než rok (2018, 2021 a 2022), a pro jejichž nutnou zevrubnou aktualizaci již 
nebyl s blížícím se termínem odevzdání dostatek času ani prostoru. 

Struktura diplomové práce je nicméně logická a koherentní. Autorka se drží zavedeného 
schématu, když na prvním místě nejprve představuje metodologii výzkumu, po níž následuje 
historický kontext (seznámení s postojem předlistopadového režimu ke šlechtě) a konečně 
empirická část, v níž diplomantka chronologicky reflektuje vybraná témata z biografických 
vyprávění pamětníků a pamětnic z řad několika šlechtických rodů).  

Metodologická část je z pohledu dnešních měřítek příliš obecná. Autorka ve výzkumu 
pracuje s genderově vyrovnaným vzorkem 6 respondentů, které spojuje příslušnost k české 
rodové šlechtě, zkušenost s životem v Československu min. do roku 1968 (případně návrat 
z emigrace po roce 1989). Za klíčový problém, který se následně prolíná celou prací, lze 
považovat disproporci ve věkových kohortách respondentů, které pokrývají min. dvě generace 
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(rozestup více než 30 let). Jejich odlišné generační zasazení (či souvislost) nicméně není 
autorkou ve výzkumu nijak problematizováno. Určitá nekritičnost v designu výzkumu, ale i jeho 
zpracování, může být do značné míry způsobena také inspiračními zdroji mezi které patří 
především dokumentární seriál České televize s názvem Modrá krev (2016). V textu navíc 
absentuje badatelská reflexivita, jejímž prostřednictvím by autorka vymezila svou pozicionalitu 
ve výzkumu (jinak totiž hrozí, že čtenář/ka mohou po přečtení empirické části dojít k závěru, že 
autorka je téměř nekritickou obdivovatelkou zpovídaných pamětníků a pamětnic). Reflexivitu 
však postrádají i teoretické koncepty (s výjimkou kolektivní paměti), přičemž obdobně intuitivně 
diplomantka přistupuje také k postupům obsahové analýzy. 

Historický kontext je zpracován standardním způsobem a v dostatečné šíři. Zahrnuje 
všechny potřebné informace pro rámcové uvedení čtenářů a čtenářek do tématu a dobových 
reálií. Část metodologické části v podobě představení rodů či definice šlechtice nepochybně 
mohla být součástí až této kontextuální kapitoly, nicméně lze pochopit, že autorce přišlo 
vhodnější zařadit rodové biogramy hned za charakteristiku výzkumného vzorku. 

Prubířským kamenem předkládaná práce se však stala empirická část. Bohužel, i přes 
značný interpretační potenciál jednotlivých témat se autorce nepodařilo oprostit od 
parafrázování citovaných úryvků a nekritického vztahu k narátorům a narátorkám, a to i přes 
fakt, že na několika místech (zejména v závěru) nelze diplomantce upřít sympatickou snahu 
pokusit se tento pomyslný analytický Rubikon překročit. Problémem je v tomto případě 
teoretická neukotvenost tématu a již zmiňovaná vágnost metodologické části. Autorce by 
přitom mohla v tomto ohledu významně pomoci komparace se sekundární literaturou a již 
realizovanými podobnými výzkumy. Nabízelo se např. srovnání se závěry orálně-historického 
výzkumu R. Švaříčkové – Slabákové publikovanými v knize Mýtus šlechty o nás a v nás, kterou 
diplomantka v metodologii sice zmiňuje, ale v empirické částí s ní nepracuje ani na ni dále 
neodkazuje. 

Ani po formální stránce se textu bohužel nevyhnulo několik faktických nepřesností a 
stylistických přešlapů, včetně citační eroze. Nejen proto by diplomové práci nepochybně 
prospěla ještě jedna důkladná jazyková korektura. Z pohledu vedoucího je však třeba 
konstatovat, že oproti původní verzi došlo ke značnému kvalitativnímu posunu. Ocenit je nutné 
také také obrazovou přílohu a podrobné biogramy respondentů a respondentek. 

I přes výše uvedené formální i obsahové výhrady, předkládaný text podle mého názoru 
splňuje předepsané požadavky na závěrečnou kvalifikační práci magisterského stupně. Autorka 
prokázala schopnost zrealizovat vlastní orálně-historický výzkum, získané prameny zasadit do 
příslušného dobového kontextu a alespoň elementárním způsobem analyzovat. Diplomovou 
práci Markéty Ševčíkové proto doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou 2 
(,,velmi dobře“). 

 

V Praze, dne 14. června 2022         Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. 


