
Mgr. Hana Moraová, Reflexe lipanské bitvy v dílech odborné historiografie a v učebnicích 

dějepisu, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, rigorózní práce, 2011, 115 s. 

 

Oponentský posudek 

 

Rigorózní práce Hany Moraové vznikla rozšířením diplomové práce, kterou autorka obhájila 

na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK v Praze v roce 2001. Práci vedl 

prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. Jak název napovídá, autorka se zaměřila na reflexe lipanské 

bitvy v dílech určených jednak odborné veřejnosti, jednak školní mládeži. Bližší pohled 

prozradí, že přehlédla množství historiografické produkce z let 1867 – 1998. Mimo jiné tak 

doložila, že se po celých sto třicet let dostávalo zhruba čtyřhodinové bitvě, jež se odehrála 

ve druhé čtvrtině 15. století u drobné středočeské vísky Lipany, značné pozornosti. Důvody 

jsou, podle autorky, jež se v tomto ohledu opírá zejména o práci Jiřího Raka Bývali Čechové... 

(1994), nasnadě. Husitství hrálo klíčovou roli ve výkladu národních dějin, jež byly hlavním 

zdrojem českého nacionalismu, bitva u Lipan pak dramatickým mezníkem, jenž v sobě 

skrýval celou škálu možných interpretací, tzn. také značný potenciál pro politické aktualizace. 

 

Je obdivuhodné s jakou vervou a nasazením Hana Moraová zdolává množství zkoumaného 

materiálu a stopuje faktografické „chyby“, jichž se historiografové, ať už při psaní odborných 

děl či učebních textů, dopouštěli. V tomto ohledu sleduje autorka dvě pomyslné linie. První 

ozřejmuje, kdo z profesionálních historiků a kdy dospěl ke zjištěním, jež souhlasí s výkladem 

prezentovaným v úvodní kapitole Současné vědecké rekonstrukce a interpretace lipanské 

bitvy (s. 13—22). Druhá linie analýzy poukazuje na to, kdy (pokud vůbec) a díky komu se 

„správné“ údaje dostaly „do oběhu“. V rovině dobových interpretací lipanské bitvy se pak 

autorka zaměřuje především na rezonanci výkladů a vládnoucích politických doktrín. 

Sledované období proto člení chronologicky do šesti kapitol, jež v zásadě korespondují se 

střídáním politických režimů na českém území. Výjimku tvoří kapitoly Období 1945—1965 a 

Období 1965—1989, které reflektují spíše „předznamenání“ politických změn ve sledovaných 

textech, než samotné politické změny (viz například publikace Kalivodova článku Husitská 

revoluce a poděbradská epocha, 1965 cituje Moraová, 2011, s. 87). 

 

Je však třeba přiznat, že jsou to především energie a osobní zaujetí autorky, které pomáhají 

čtenáři zvládnout obsáhlé analytické pasáže. Konec konců, z logiky věci pojednává 

opakovaně o jedné a téže bitvě. Hana Moraová proto zvolila do jisté míry velmi kritický, 



konfrontační tón. Nezdráhá se používat hodnotící přídavná jména, ironické poznámky a 

otázky nebo zvolání (zakončená vykřičníkem) usvědčující analyzovaný text například 

z nelogičnosti, přílišné generalizace nebo stylistické neobratnosti. Avšak, styl na pomezí 

„vědecké“ přísnosti a napínavého „vyprávění“, který bezpochyby umožňuje udržovat 

čtenářskou pozornost, s sebou nese také řádu úskalí. S přibývajícími stránkami je pak jasné, 

že Hana Moraová si s některými nedokázala úspěšně poradit. Za největší problém v tomto 

směru považuji argumentačně nepodložené soudy a unáhlené závěry.  

 

Autorka například neváhá negativně hodnotit názorovou orientaci autorů na základě stručného 

úryvku, popřípadě pouhé parafráze jejich textu (s. 31, 41, 46, 91). Příkladem zkratkovitého 

závěru za všechny, budiž stručná citace z poslední kapitoly: „Poprvé v historii dokonce jeden 

autor učebnice namísto stesku kvůli omezení čtyř artikulů kladně hodnotí, že k přijímání 

podobojí nebylo nuceno i nehusitské obyvatelstvo. Není náhodou, že jde o autora moravského. 

Jen to dokazuje, že vztah Moravanů k husitství není zdaleka tak vřelý jako vztah Čechů.“  (s. 

104—105). Moravský původ autora Hana Moraová patrně odvozuje z informace, že citovaná 

učebnice vyšla v Olomouci (s. 105, pozn. 437). Otázkou však je, zda lze dotčené stanovisko a 

domnělý původ autora považovat za důkaz větší či menší vřelosti skupinově sdíleného 

„vztahu“ ke staletí vzdálenému historickému období. 

 

Uvedené výtky by však neměly zastínit skutečnost, že předložená rigorózní práce přináší 

podnětnou studii, která může mimo jiné velmi dobře posloužit při přípravě budoucích 

historiků a učitelů dějepisu. Nabízí detailně zpracovanou případovou studii, která nejenže 

ilustruje aktuální teoretické trendy, ale dovede čtenáře pohnout k hlubšímu zamyšlení i 

přesnější formulaci vlastních stanovisek. 
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