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                                 Posudek vedoucího diplomové práce

Bohumír Bernášek, Písek – proměna lokální identity během procesu 

modernizace (1861 -  1914), DP, UK FF, Ústav hospodářských a sociálních 

dějin 2012, 117 s. včetně obrazových příloh v textu.

Kolega Bernášek se dějinami svého píseckého bydliště zabýval nejdříve

v mém semináři, kde napsal bakalářskou práci „Písek a jeho společenské elity 

před 1. světovou  válkou (1880 – 1914)“, kterou úspěšně obhájil r. 2010. Ve své 

diplomové práci se však vydal  jiným směrem, jenž vychází z konceptu 

kolektivních identit na místní a regionální  úrovni,   na něž kladou současné 

kulturně orientované sociální dějiny značnou váhu. Sympatickým průvodním 

zjevem tohoto textu jsou autorovy úvodní  pasáže, které věnoval konceptuálním 

problémům, tj. problematice společenské modernizace a pojmu individuální a 

kolektivní identity. V druhém případě se nechal inspirovat přístupy Maurice 

Halbwachse, zejména pak jeho tezí, že dlouholetý pospolitý pobyt na jednom 

místě vede lidi ke společným vzpomínkám, jež se stávají konstitutivním prvkem 

jejich společné identity (s. 26).  Dále jde o koncept míst paměti Pierra Nory, tj. 

jakéhokoliv jejího „nosiče“, jenž je ji schopen oživovat v rovině symbolické.  

Nejvýrazněji je pan Bernášek ovlivněn koncepcí kulturní paměti  Jana 

Assamana, jež se externalizuje v textech, v nichž ji můžeme znovu nalézat  a 

znovu interpretovat (s. 25).  

Za reprezentativní  nosiče textové kolektivní, resp. kolektivizovatelné  

paměti a identity města Písku považuje její verze v topografických příručkách 

Jaroslava Schallera (1790) a J. G. Sommera (1840), Riegerově Slovníku 

naučném (1867, autor: prof. místního gymnázia Karel Niger), Ottově slovníku 

naučném (1902, autor: prof. místního gymnázia, písecký  archivář a historik

August Sedláček) a Masarykově slovníku naučném (1931, autor: zeměpisec

Karel Matoušek). Soustřeďuje se přitom na zevrubnější charakteristiky 

uvedených osobností a uvádí řadu okolností, jež hrály či mohly hrát svou roli

v jejich zájmu o historii Písku.  Ten byl po mém soudu v případě Schallera, 
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Sommera a Matouška dán především logikou abecedního uspořádání 

příslušných publikací, kdežto u Nigera a zvláště pak Sedláčka šlo o soustavný

badatelský zájem silně propojený s pocitem osobní sounáležitosti s městem a 

jeho minulostí. Tomuto druhu pramenů přičítá kolega Bernášek vzhledem 

k  jejich informační prestiži větší relevanci  pro své badatelské téma, než 

pramenům jiným (s. 76). Mezi své informační zdroje s nižší relevancí pak řadí 

profilující výklady dějiny města.1 Za ně umístil osobní paměti, mezi jejichž 

autory najdeme řadu známých spisovatelů (Adolf Heyduk, Karel Klostermann, 

Josef Holeček  ad).

Kontext krásné literatury připomíná  kolega Bernášek jen příležitostně

(viz báseň Fráni Šrámka na s. 92). Zvláštní kapitolu  věnoval hmotným nosičům 

kolektivní paměti a identity, jež vznikly  v souvislosti s urbanistickou 

modernizací města  před první světovou válkou. Má tím na mysli sgrafita, resp. 

vyobrazení, která byla umístěna  na domě Občanské záložny, Kodlově domě a 

zejména pak jedenáct Alšových sgrafit na hotelu Dvořáček (s. 71). V tomto 

případě mohl vzít výrazněji v úvahu, že  jde vlastně o symbolickou obrazovou 

naraci seriálového typu, jež poměrně zdařile prezentuje ambici po „celistvé“ 

konstrukci  lokální i regionální identity. Další pozornost  věnuje místnímu 

pomníku padlých v bitvách  u Melegnana a Solferina (1861), jakožto konstrukci 

historické paměti rakouského typu (s. 82 ann.) a pomníku Františka Palackého 

(1886), jakožto konstrukci kolektivního příklonu k moderní české identitě (s. 85 

ann.).

Dlouhodobé trendy v symbolice kolektivní identity a její sémantické 

posuny odvozuje z porovnání hesla „Písek“ v Masarykově slovníku naučném  

s dalšími prameny. Tento přístup považuji za zdařilý;  litovat lze ovšem toho, že 

autor  nevěnoval více pozornosti emotivnímu, estetickému  a komunikačnímu 

                                               
1 Mezi jejich autory řadí  katolického kněze a učitele na místním gymnáziu Františka Rudolfa Bezděku (viz 
Královské město Písek, litografie 2. dílu z r. 1887), profesora na místní reálce Jana Matznera (viz Královské 
město Písek. Průvodce městem  i okolím, jakož i dějiny jeho, 1898) a  Augusta Sedláčka s jeho takříkajíc 
paradigmatickým dílem Dějiny královského města Písku nad Otavou, jež vyšlo ve třech svazcích s podporou 
obce v letech 1911, 1912 a 1913.
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potenciálu jejích  různých vrstev na úkor některých z životopisných pasáží své 

diplomové práce. Jako  přirozený základ písecké identity chápe přírodní reálie, 

tj.   řeku Otavu a písecké lesy; zároveň si však dobře uvědomuje, že  symbolické 

akcenty jejich významové interpretace jsou s postupem času posouvány.  Ve 

stejné rovině „přirozenosti“ interpretuje také tradici místního školství. K tomu 

však lze mít jisté výhrady, protože se součástí místní identity stalo de facto až 

po r. 1860.2

„Uměle“ konstruovanou paměť Bohumír Bernášek spatřuje v již 

zmíněných pomnících rakouským vojákům a  Františku Palackému. Kolektivní 

identita se mu jeví jako podmnožina kolektivní paměti a mezi místní píseckou a 

regionální identitou nevidí  žádné napětí (s. 110 – 113).3 Za zvlášť přínosnou 

považuji jeho metodu zjišťováni korelací mezi prestižními textovými konstrukty 

kolektivní paměti a identity Písku s jejími ikonografickými stopami na místních  

architektonických památkách postavených přibližně ve stejné době. Celkově je 

zřejmé, že pan Bernášek napsal kvalitní, metodologicky inspirativní a pro další 

diskuse podnětnou diplomovou práci, kterou velmi rád doporučuji k úspěšné 

obhajobě.

Praha, 7. 9. 2012                                                   Prof. PhDr.  Jiří Štaif, CSc.

                        

                                               
2 Svou inspirativní cenu mají jeho postřehy o tom, že tyto tři základní projevy písecké identity se mohly 
v různých scénářích vzájemně prolínat.
3 Výchozí je pro něj symbolický koncept zlatonosné řeky Otavy jako osy Prácheňského kraje završené (podobně 
jako  Vltava Prahou)  královským městem Pískem (s. 88 ann.).




