
Posudek diJ:)lomové práce Lindy Kovářové 

llistorie b)'Vá často vnímána jako obor omezený na akademické prostředí, uzavřený do 

konferenčních a přednáškových sáHl. To je však pouhé zdání, relativně dlouhou dobu totÍž 

hrála nejen v rámci evropské společnosti významnou roli. StMy 11 národy moderní doby 

toužily po vyhovující podobě své minulosti. V dějinách hledaly argumenty a oprávnění pro 

nhné společenské a politické kroky a rozhodnuti. To platilo především pro 19. a prakticky 

pro celé 20. století. Je však otúzkotl, zda tato teze platí bezezbytku dosud, do alespoň na první 

pohled se zrychlující doby, jež bývú často nazýváml dobou druhé modemy, pozdní modemy 

či dokonce časem postmoderním. Múžemc se ptát zda a v jaké podobě má historie i v této 

době potenciál fonnovat veřejný prostor a spolupodílet se vetší měrou na vytvářeni identit 

dnešních lidí. Zda má onen potenci~il historie, či v posledních letech často skloúovaná a 

zmiÍlovanú paměť. Podle mého soudu i tyto otázky vyplývají z diploHlOVé práce Lindy 

Kováhwé, která se problematikou paměti a jeji sedimentací v prostoru zabývá ve své 

diplomové práci. 

Ve svém textu se autorka v(>nuje konkrétní otázkou míst paměti, činí tak na příkladu 

sHedočeskébo města Kutné HOl:Y- sU'cdověké památky zapsané na Seznamu světuvého 

dědíctví UNESCO. Vychází při tom z předpokladu, že právě 1 památky lze vnímat jako místa 

pamětí, v nichž se rovněž ukotvuji, zhušťují a vyjadřují zdroje naši kolektivní paměti. 

Přeclcsí1ám, že skutečně occl1uji nápad ph:~dstavit a odúvodnit nějaké město -- historickou 

památku jako místo paměti a následně zkoumat (spíše ekonomické) využití jeho kulturního 

potenciálu. Jedná se o jJi'edsevzetí podnětné, jež by mohlo právě i poukázat na současné 

využití a roli historie, respektive ohraZL! minulosti th;ha zrovna konkrétních lokalit v současné 

době. V tomto ohledu si zaslouží pf·edkládanú prúce uznáni. 

Ve své práci postupl.wala pisatelka koncepčnč. jednotlivé čústi na sebe pi'irozeně 

navazují. C:tenář postupuje v logickém sledu od obecnější problematiky paměti a rúzných 

možností jejího vymezení i chápání míst pametí přes definov<ÍnÍ a popis památkové péče a 

rozvoj ideje parmitkái'stvi až k samotné Kutné J-Ioře, jejímu historickému vývoji a současné 

podobě města coby památkové oblastí a konečně í již zmiňovanému zhodnocení jejího 

kulturního a historického potenciálu. 

Hodnocení diplomové práce mohlo hýt prosté a krátké. Je tu dobrý nápad, 

srozumitelný a logicky strukturovaný text. Pisatelka phpominá nhné koncepty paměti. 

z nichž si vybírá pojetí míst pam~ti v podání francouzského historika Pierra Nory. který se ve 

svém znúmém textu jasné ptá: "Nejsou snad všechny velké události a samotný pojem události 



již svou definici místy paměti?" (Alezi pamětí a historii. Problematika míst paměti, in: 

Antologie francouzsk):ch společenských věd: Politika paměti, Cahires du CeFReS 13í1998, s. 

26.) V tomto rnaximálním pojetí je pak samoz1'cjmč i jedno konkrétní město-památka 

takov)rm místem pamětí. Ostatně podle uváděného citúLu ml1žeme se zml11ova11ýl11 Pierem 

Norou vnímat jako určitou temnu vzpomímíní i samotný žánr historie. Americký sociolog 

Charles Wright Mi1ls dokonce napsal, že sám historik je organizovanou pamětí lidstva. Po 

f()f1nální stránce je tedy vše v pořádku. Přesto bych si dovolil při této příležitosti ne přímo 

polemizovat s takovýmto uvažováním. jež všechny památky automaticky chápe jako místa 

paměti, ale aspoň se pokusím poukázat na některé jeho, z mého pohledu, slabší momenty, a to 

právě v kontextu předkládané diplomové pníce. 

Tím, co konstituuje místa paměti. je hra paměti a historie. jejich vzájemná interakce. 

nebol' í když se sdkáme s tendencí je odlišovaL jsou la10 dvě polc fixace, resp. podoby 

minulosti ve vzájemném kontaktu a nelze je od sebe definitivně a jednoznačně odlišit. Jsou 

vzújemně podmii1ovány. Kutná Hora je jistě historick}TIl místem, ale pamMkou se stala ne 

sama o sobě. ale svým úl'eelním zhodnocením ze strany státu (i podle autorky - str. 29 - je 

tudíž věcí úmluvy a politick)'ITI rozhodnutím). Pravděpodobně je tedy i pro stát místem 

paměti, nositelkou nadosobního významu a poselství. Místem, kde by mělo docházet 

k pf'edávání hodnot a norem dané kultury a k vytváření kolektivní identity (není to i jedna 

z funkcí školy?). Ve vztahu ke Kutné lloře mi tak v pi'edkládané práci chybí explicitnější 

vyjádi'enL jakou identitu toto město vytváH/dávMposkytuje? Jaké hodnoty a normy? A komu 

vlastně? A neprojektuje autorka do českého kolektivu II priori úctu k vlastní historii a ku!tuÍ'e 

v minulosti. pro což může být tuzemské úřední rozhodnutí dokladem? 

V této souvislosti by pi'cce jen hodnocený text obohatil nějaký dotazník pokládající 

místním obyvatelům i návštěvníkům naznačené otázky. Zajímavé by jiste bylo i ptát se po 

podobách vztahu mezí historií 'II podobě kulturní péče čí památek na jedné straně a meZI 

místními historick)'Il1i festivitami a "historlck}'m byznysem" na strane dmhé - čím je 

motivována činnost místních historických aktivit? Náslcdnč je rnožné se ptát poněkud laicky, 

cí paměť a na co vše zde může sedimentovat? Tedy na obraz Kutné Hory 14, století, 

bohatství. moc města, památky gotické architektury a hornickou minulost? Ovšem potvrzuje 

toto automaticky pi'edpokládaný vztah "státem uznamí historicki! památka = místo paměti"? 

Je pamatování si naznačených jevll samoúejmým projevem zkoumané paměti? A pokud 

bychom se zaměhli na cizince, má pro ně Kutná Hora v rovině vzpomínání nějaký význam 

právě jako místo paměti, byť i pro ně pl'cdstavuje historickou památku? 



Jistě by bylo možné položit řadu dalších otázek, jež hy problematizovaly v diplomním 

textu automaticky pi'Cdpokládaný vztah památka/místo paměti. V mých očích lak památky 

mohou. ale nemusejí být nutně místem pamětí. To je však námět na obecnější diskuzi 

přesahující meze pi'cdkládané práce Lindy KovMové. V jejímnímci a se zohledněním 

východisek, s nimiž autorka pracovala, považuji její text za podnětný pro další přemýšlení. 

Sama pisatelka v závěru naznačuje možností. jak s daným tématem v budoucnu dúle pracovat, 

jak ho rozšířit. Proto pokládám i výše jmenované otázky spíše za podněty k dalšímu 

promýšlení a nikoli za zásadní zpochybnění autorčiny práce. Tu pak dopolUčuji k úspěšné 

obhajobě. 

V Praze dne 24. ledna 2009 
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PhDr. Jan Randák, PhD. 


