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Jan Tesař, Miroslav Kámý. Studie o vlivu ideologie a politické moci na jedince v letech 

1919, Bakalářská práce FF UK, Praha 2010, 85 str. 

Předkládaná práce se vymyká běžnému standardu, a to jak svou úrovní, tak svým 

zaměřením. Jan Tesař přistoupil již od počátku k svému tématu značně netradičně, resp. na 

práce bakalářské přece jen ojediněle. Přišel totiž sám s teoretickým námětem a teprve hledal 

jeho konkrétní naplnění. To, že se posléze stal konkrétním předmětem jeho zájmu Miroslav 

Kárný, který je v historické obci obecně známou osobou, je opravdu spíše dílem náhody. 

Jan Tesař, na svůj věk a badatelské zkušenosti velmi dobře teoreticky vybaven, hledal 

příklad středního stranického kádru, na němž by mohl zkoumat vliv KSČ, iluze a deziluze, 

které byly tak typické pro české 20. století, ale jistě nejen pro něj. Pro tento svůj záměr 

potřeboval dostatečné množství pramenného materiálu. Miroslav Kárný, přední badatel o 

dějinách holocaustu, ale také komunistický novinář, jeho záměru dobře konvenoval. Navíc se 

zde projevuje aspekt, který dává celé problematice ještě jinou, ale nikoli atypickou dimenzi, a 

tímje Kárného židovský původ. Přestože to nebyl původní záměr Jana Tesaře, mohl zde 

dobře zúročit svá předchozí bádání o životě v terezínském ghettu. 

Předkládaná práce je nikoli Kárného životopisem, ale textem, který se vskutku snaží 

naplnit název a záměr bakalářské práce. Chybí zde jistě mnohé detaily, ale na druhou stranu je 

zde konkretizována kauzalita, kterou přijímáme snad až příliš samozřejmě. Na životě 

jednotlivce - Miroslava Kárného - je jasně demonstrována motivace a vývoj ideologické 

příchylnosti, který nám jakoby zpětně zreální a oživí obecně zažitá klišé, za nimiž mnohdy 

individuální osud už pomalu necítíme. I přes své mládí Jan Tesař tento nelehký vztah 

k předmětu svého zájmu bezesporu zvládl, a to na úrovni, která je pro práci bakalářskou 

bohatě dostačující. 

Práci Jana Tesaře doporučuji k obhajobě, neboť bezpochyby splňuje kritéria kladená 

na tento typ prací. 
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