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Posudek diplomové práce 

Socha, Jan: Utváření a proměny historických narativů v době společenských a politických 

změn v průběhu let 1988-1990, Praha 2010,128 s. 

V posledních letech sílí v české historické obci výzkum soudobých dějin, v němž si 

nalézá své místo i zkoumání relativně nedávných časů společenského a politického přelomu 

sklonku 80. a počátku 90. let. Vedle politické a ekonomické transformace se někteří historici 

začínají zabývat i problematikou politiky dějin a paměti. Příznačné však je, že většina 

výzkumů končí právě podzimem 1989. Výzkumem ohraničeným koncem jedné politické 

etapy tak odkazují na tendenci komunistické moci formovat obrazy o minulosti a artikulovat 

vlastní historické příběhy, jejichž prostřednictvím legitimizovala své panství a nárok na vládu. 

Ovlivňování dějinje tak připisováno libovůli totalitní moci. 

Podobným směrem se vydal ve své diplomové práci i Jan Socha, ale na rozdíl od 

výzkumů zaměřených na jednu politickou etapu si za předmět svého bádání zvolil náročnější 

úkol - popis a analýzu utváření a především proměny historických narativů na rozhraní dvou 

vzájemně se vymezujících společenských uspořádání. Z chronologického hlediska se věnuje 

relativně krátké době tří let, jedná se však o čas dynamických změn, v kontextu politiky dějin 

mimo jiné o chvíle formulace nových dějinných příběhů české společnosti. Jednoduše řečeno 

- v konečném důsledku Socha nezkoumá stabilní poměry, ale historický/é narativ/y 

v jeho/jejich změně odpovídající panujícím poměrům. Tvrdit, že politika dějin je vlastní 

pouze totalitním uspořádáním, nacionalismům či diktaturám j zjednodušující. Své zájmy na 

formování historie má i demokratické uspořádání. 

Socha vytyčil za cíl své práce přiblížení role národních dějin, potažmo jejich interpretací 

coby možného nástroje symbolické legitimizace komunistického a demokratického 

politického systému. Výzkum založil na analýze politických proslovů a publicistických textů 

otištěných v Rudém právu a Lidových novinách. V úvodu práce si přitom položil dvě základní 

otázky: 

1. Jakým způsobem se v souvislosti se změnou režimu v roce 1989 mění historická 

interpretace a argumentace týkající se dějinného narativu a státních svátků? 



2. Jakými způsoby se minulost, respektive zacházení s minulostí podílí na symbolické 

legitimizaci či delegitimizaci politické moci? 

Vytyčenému cíly odpovídá logická struktura předkládané práce. V první kapitole se 

pisatel zabývá obecnější problematikou vztahu dějin a legitimity, respektive dějinami coby 

argumentem společenské a politické praxe. Dotýká se problematiky historických mýtů a 

paměti, jmenuje zahraniční autority, o jejichž výzkumy a teze se opírá. V následující kapitole 

se věnoval širšímu rámci státních svátků a svátkového práva v letech 1946-1990, neboť právě 

vybrané svátky a významné dny, respektive jejich interpretace a změny v jejich výkladech, si 

zvolil jako indikátory zkoumaných historických narativů. Ve třetí kapitole, opět obecnějšího 

rázu, se věnuje ideologiím jazyku coby politickému nástroji formujícímu společenskou 

realitu. V této souvislosti popisuje metodologii rozboru textů a přibližuje vlastní výběr 

pramenů výzkumu. V dalších dvou kapitolách již přistoupil k analýze pramenných textů a 

popisu komunistického i polistopadového historického narativů. 

V závěru práce pak pisatel shrnul svá zajímavá zjištění o praxi tuzemských politických 

uspořádání v kontextu politiky dějin a paměti. Jak komunistický, tak i demokratický systém 

usiloval a usiluje o sobě odpovídající legitimizující obrazy minulosti. V praxi se jen liší tím, 

jaké hodnoty akcentují a jak "moc spěchaly" se zavedením změn ve společenské praxi. 

Nicméně obě zkoumaná uspořádání si vytvořila vlastní dominantní svátky a významné dny, o 

jejichž výklad opírala své opodstatnění. Více k závěrům práce jistě sdělí sám pisatel. 

V hodnocení předkládané práce převažují v mém případě jen samá pozitiva. Jedná se o 

text vyzrálý, vzniklý a koncipovaný na základě vzájemných diskuzí vedoucího a autora. Autor 

prokázal svou schopnost práce s rozsáhlejším korpusem pramenných materiálů, v němž se 

"neutopil". Intelektuálně úspěšně zvládl a do praxe převedl teorie moderních humanitních a 

sociálních věd - diplomová práce tak má i svůj interdisciplinární rozměr. Prokázal přehled po 

domácí i zahraniční literatuře, je obeznámen s dosavadními výsledky bádání k problematice 

paměti, symbolických míst, politiky dějin. Výsledky, k nimž došel, odpovídají očekávání, 

s nimiž bádání začínal. V praktickém výzkumu nijak nezjednodušoval, postřehl a vyzdvihl 

"nejednoznačnost" demokratického narativu atd. atd. 

Na místo kritiky bych tak chtěl na pisatelovu adresu vznést dvě obsáhlejší otázky 

související s jeho výzkumem: 



1. Jakým způsobem a jak intenzivně ovlivňoval oficiální jazyk komunistické mOCI 

formování předlistopadových obrazů o minulosti a výklady dějin? Jaká byla role 

oficiálního jazyka, právě i v situaci, kdy (jak si autor správně všímá) docházelo 

k faktické erozi pozdněsocialistické reality? Lze uvést nějaké konkrétní příklady 

proniknutí a účinku oficiálního jazyka na historickém poli, potažmo v rovině politiky 

dějin? Jaká byla jeho role v rámci historického narativu? 

2. Jak se pisatel staví k tezi, že historická fakta neexistují sama o sobě, ale jsou 

proměnlivá, vždy v závislosti na obsahu, kterým je naplníme? Odděloval by v rámci 

historického faktu jakousi složku faktickou (něco se v ten den stalo - například 

vyhlášení republiky) a interpretační (různé a někdy protikladné reflexe a hodnocení 

toho, co takový den znamenal)? Příkladem může být například 28. říjen ... Je 28. říjen 

jedním historickým faktem s různými obsahy, nebo může představovat různá 

historická fakta? 

Na základě dosud napsaného rád doporučuji diplomovou práci Jana Sochy k úspěšné 

obhajobě. Hodnotím ji jako výbornou s tím, že jednotlivé části textu by měl dále 

rozpracovat do podoby odborných studií. 

V Praze dne 29. srpna 2010 dr. Jan Randák 


