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POSUDEK ŠKOLITELE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

NÁZEV: Kontakty s Lužickými Srby na Mladoboleslavsku v letech 1918–1938, 114 stran 

textu, seznam pramenů a použité literatury, obrazové a textové přílohy (ukázky plakátů, 

tisku, kronikářských pramenů, dobové fotografie, přepisy pramenů)  

AUTOR: Ladislav FUTTERA 

VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Jan Zdichynec, PhD. 

Odevzdáno na Ústavu českých dějin FF UK v květnu 2013. 

 

Navzdory tomu, že se badatelsky nevěnuji tematice 20. století, přijal jsem vedení práce Ladislava 

Futtery bez rozpaků hned ze dvou důvodů: znal jsem ho již jako nadaného i pilného studenta a je mi 

blízká problematika Lužických Srbů i jejich vazeb na české země, respektive na Československo. 

Přitom jsem od počátku oceňoval odvahu, s níž se kandidát pustil do nelehkého shromažďování 

velmi rozptýlených a špatně dochovaných pramenů uložených nejen na území České republiky 

(zejména ve Státním okresním archivu v Mladé Boleslavi a Literárním archivu Památníku 

národního písemnictví v Praze), ale i dnešního Německa (Serbski kulturny archiw v Budyšíně). 

Vzhledem k tomu, že archiv mladoboleslavské pobočky Českolužického spolku Adolf Černý se 

nedochoval a nepodařilo se dosud objevit ani ucelenější pozůstalost žádného z aktérů sledovaných v 

práci, omezil se L. Futtera nakonec především na studium tisku a příležitostných tiskovin regionální 

i německé (lužickosrbské) provenience, plakátů, ale také obrazového materiálu a jedné školní 

kroniky.  

Neúplná pramenná základna do jisté míry limituje výpovědní hodnotu práce: jedním z jejích 

cílů je sledovat sociální stratifikaci sorabofilů, dynamiku vývoje spolku a jejich motivace a cíle, což 

je za dané situace možné pouze jako by „zvnějšku“, především prostřednictvím výpovědi 

stylizované samotnými nositeli dění. Na druhou stranu, vždy, když to dochované prameny (jako 

kronika jabkenické školy či zpráva informátorky NSDAP) dovolují, autor koriguje svědectví tisku 

jejich výpovědí. 

Po jazykové a formální stránce nelze práci L. Futtery vytknout takřka nic. Gramaticky je na 

výborné úrovni, také poznámkový aparát je zpracován velmi kvalitně. V práci najdeme jen 

minimum překlepů a chyb. Text se čte lehce, autor formuluje jasně a „hraje“ si s textem i 

stylisticky. Někdy má však sklon vytvářet příliš košatá souvětí a uvádět příliš mnoho detailů. Lze 

jen pochválit velmi citlivý a pečlivý přístup k přepisu pramenů (pokus o co nejvěrnější transkripci). 

Práce je jasně a vyváženě rozčleněna. V úvodních pasážích autor vymezuje „své 

Mladoboleslavsko“ hranicemi dnešního okresu Mladá Boleslav; oceňuji, že se L. Futtera nenechává 



 2 

svést běžným užíváním pojmu „Lužice“ místo historicky správnější „Horní a Dolní Lužice“, i když 

je otázka, nakolik má členění na dvě historické země ve 20. století ještě význam.  

Výstižný je rozhled po nepříliš bohaté literatuře k tématu, zdá se mi však, že výsledky 

některých prací mohl autor více valorizovat v rámci svých pramenných studií. Metodicky přínosná 

je i inspirace prací mimo úzce sorabistický kontext (disertace A. Brummera), očekával bych však i 

uvedení obecnější literatury k metodologii práce. Autor se dobře orientuje i v pramenech, jež řádně 

cituje. Dobrý přehled má i po většinou politicky zaměřeném tisku Mladoboleslavska a uvědomuje 

si, že je k jeho výpovědi nutné přistupovat se značnou opatrností. 

Zajímavá je pochopitelně otázka, zda Lužičtí Srbové byli (a jsou) národem; autor ji řeší 

originálně, i když téma souvisí s vymezením práce jen volně. Nástin dějin lužickosrbského etnika 

by bylo třeba více vztáhnout k obsahu zejména propagačních a publicistických prací, v textu 

sledovaných (autor tak zčásti činí např. u brožury J. Maštálka). 

Účelná je pasáž o česko-lužických vztazích, jen by možná stálo zato zvlášť vyčlenit pasáž o 

„osvětových večerech“, kde je rozvedena obratně paralela se „slavjanofilským hejslovanstvím“. S. 

27–28 patří obsahově spíše do závěru než do úvodu (autor si tu vlastně již odpovídá na některé 

otázky, což je jeden z mála nešvarů jeho textu, který můžeme pozorovat i na jiných místech). 

Většího propracování by si možná zasloužily souvislosti lužickosrbské a menšinářské otázky.  

Přínosný je přehled velmi rozmanitých a v určitém období početných prolužickosrbských 

aktivit v Mladé Boleslavi, pracně posbíraný ze střípků informací zejména v tisku. Autor je člení na 

pět částí podle intenzity styků, jež částečně nazírá v kontextu poměrů ve Výmarské republice (stálo 

by za to zamyslet se i nad tím, jak ovlivňovala česko-lužickosrbské kontakty v Mladé Boleslavi 

situace v Československu). Je jen otázka, jak informace pojmout: autor kolísá mezi pouhým výčtem 

faktů a určitým hodnocením, pasáž o jabkenických pobytech lužickosrbských dětí je výrazně 

podrobnější než jiné. 

Oddíl o činnosti mladoboleslavských sorabofilů je vhodně rozdělen na medailonky 

věnované jednotlivým osobnostem, jež autor řadí do několika skupin: členy aktivního jádra 

českolužického spolku, funkcionáře, mecenáše a hostitele. Opakují se tu někdy informace, které 

jsou uvedeny již v úvodních pasážích práce (nejméně třikrát informace o „jediném dalším odboru 

v Jabkenicích), ale nikoli v míře, která by čtenáře rušila. Cenné je srovnání činnosti praktičtějšího a 

úspěšnějšího B. Havlína a idealistického nadšence M. Škody. Podobně by bylo vhodné srovnat i 

Dojmy z cesty po Lužici K. Funka s texty Škodovými; hlubší analýzu by si dle mého soudu 

zasloužila brožura Josefa Kernera Návštěvou v Lužici, byť publikovaná až po druhé světové válce; 

pohled na později vzniklé prameny, např. vzpomínky, by také mohl obraz doplnit. Oceňuji 

hodnocení Maštálkovy brožury, bylo by zajímavé ještě sledovat, z jakých zdrojů čerpal; totéž platí 

pro texty Sellnerovy. Bylo by možné vypátrat, kdo platil vydání těchto brožur? Hlubší obsahovou 
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analýzu by si zasloužily též publicistické texty vzniklé v souvislosti s táborem na Mužském, které 

autor uvádí v příloze. Dochovalo se ono jediné číslo Slovanské spolupráce?  

Zdařilá je pasáž o sociální stratifikaci zájemců o Lužice a Lužické Srby; autor si je vědom 

toho, že pracuje s poměrně malým a neúplným vzorkem osobností (obtížně rekonstruovaným 

především ze zpráv v Lužickém věstníku) a srovnává jej s informacemi o členstvu celé SPL. Jeho 

závěry by byly jistě zajímavé ve světle srovnání s podobnou problematikou u dalších 

slavjanofilských sdružení. Výpočtům, resp. odhadům L. Futtery nelze mnoho vytknout: je si vědom 

toho, že jsou spíše přibližné a odrážejí pouze aktivnější část členstva českolužického spolku. Závěr 

je pak jasný a ne překvapivý – členy SPL na Mladoboleslavsku byli zejména příslušníci dobových 

elit (především pracovníci ve školství, úředníci, kteří také usnadňovali praktickou podporu 

Lužických Srbů; zajímavý je značný podíl žen). Jen je otázka, zda biogramy nezařadit v textu před 

úvahy o sociální stratifikaci.  

L. Futtera přínosně rozplétá rozmanité motivace ke vstupu do spolku: kromě společenského 

pozadí bylo nepochybně důležité i členství v jiných organizacích (Sokolu, v Klubu 

československých turistů). V ojedinělých případech lze sledovat i mechanismy získávání nových 

členů z řad živnostníků nebo studentů, někdy ovlivněné i sociálním klientelismem. Obecnější 

motivací pak bylo slavjanofilství a zájem o českou menšinu: výklad o tom doplňuje závěr práce a 

patří k jejím nejzdařilejším částem. Velmi přínosné jsou též pasáže o jabkenických pobytech, kde 

prameny umožnily autorovi podrobně rekonstruovat i různé druhy Havlínova působení. Lze 

zhodnotit, jak probíhal výběr lužickosrbských dětí do táborů? 

Autor „své“ aktéry probírá biograficky, pokud mu to dosti omezený pramenný materiál 

dovoluje: chápu, že nechtěl opakovat údaje z literatury, přesto by bylo vhodné předestřít např. u 

důležité osoby Josefa Maštálka více informací o jeho zázemí a předchozím působení; je ale 

pochopitelné, že tady bylo zase limitující pramenné dochování. Snad by bylo možné v budoucnu 

pátrat ještě v archivech úřadů a škol. Je přitom příznačné, že se z pramenů vytrácejí vlastně ti velmi 

důležití – mlčenliví hostitelé Lužických Srbů v Boleslavi a také cíle mecenátu jsou zmiňovány jen 

v případě, že došly odrazu v tisku. Kvantitativním odhadem lze pak zhodnotit „pasivní“ recipienty 

lužickosrbských aktivit a strukturovat, jaké typy propagace přitahovaly „diváky“ nejvíc. 

Práce L. Futtery vzbuzuje i obecnější otázky – co vlastně znamená členství v určité 

korporaci? Je to formální součást společenského postavení, výraz politického postoje, vlastní 

životní realizace? Autor mj. dokazuje, že zájem o Srby procházel napříč politickým spektrem (s. 

93). Oceňuji, že se autor dokázal odpoutat od tradičního, často levicově zaměřeného slavjanofilství, 

které jde obvykle ruku v ruce se zájmem o Lužické Srby: paralely k němu lze nalézt i v naší 

současnosti. 
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Bakalářská práce je v daném rozsahu a tematickém zaměření zcela dostačující, nabízí se 

spíše několik možností rozšíření do budoucna: Cenné by bylo doplnit pohled německého tisku (z 

českých Sudet i Lužic), ale prohloubit i analýzu tisku lužickosrbského. Jistě by bylo zajímavé 

srovnání se sorabofilskými aktivitami období po druhé světové válce, možná i s podobami 

současných aktivit Společnosti přátel Lužice a jejich motivacemi (což je možná poněkud 

provokující výzva, vzhledem k prudkému nacionalismu některých jejích členů). Rozvinutí by si 

jistě zasloužil příběh manifestace na Mužském a vůbec obsah lužickosrbských aktivit; dále pak 

srovnání se snahami propolskými či proruskými. Jiným obohacením by mohlo být srovnání 

s činností jiných odborů českolužického spolku v Polabí.
1
 

Stranou zůstává otázka jazyka: lužická srbština zřejmě touhu studovat ji mezi 

Mladoboleslavany nevzbudila, jak tedy s Lužickými Srby komunikovali? „Západoslovansky“? Co 

tedy vlastně přitahovalo lidi k Srbům? Zajímavé je, že se Mladoboleslavští sorabofilové zajímali 

spíše o kulturu než o jazyk a motivováni byli asi hlavně pomocí „menšímu bratrovi ...“ (nebo 

„sestře“, s. 75), vnímanou jako „dějinný úkol“.   

Téma práce se může na první pohled až příliš úzké – pokrývá vlastně pouze jedno až dvě 

desetiletí nejintenzivnějších styků, autor je nicméně schopen rámec mikrosondy překročit i směrem 

do středověku a raného novověku i do doby poválečné a je schopen zpracovat problémy různého 

typu. Práce L. Futtery vyniká především pečlivou prací s prameny, ale dokáže uvažovat i v rámci 

sociálních struktur.  

Tematickým záběrem, jazykovou úrovní, znalostmi, heuristikou i interpretačními 

schopnostmi práce L. Futtera dle mého soudu výrazně převyšuje požadavky kladené na tento typ 

práce a proto ji bez váhání navrhuji k obhajobě se známkou výborně.  

 

V Praze, 12. června 2013       PHDR. JAN ZDICHYNEC, 

PHD. 

 

                                                 
1
 Prohloubit by bylo možné též jazykovou analýzu: rozlišovali např. mladoboleslavští publicisté slova „Lužičan“, 

„Srb“, „Wende“ (reflektovali to vůbec?). 


