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Dagmar Erbenová: Němci, Češi, Židé v Karlovarském kraji v 19. – 20. století. 

Studie z regionálních dějin.

(Ústav českých dějin FF UK  v Praze 2013)

___________________________________________________________________________

Mgr. Dagmar Erbenová zahájila své doktorandské studium v roce 2005, a to v distanční formě. Řada 
okolností privátní povahy ale zabránila tomu, aby mohla dokončit původně plánované téma, jímž 
bylo pronikání marxismu do české historiografie, s konkretizací na osobnost a dílo Kurta Konrada. 
Proto požádala v r. 2012 o změnu tématu práce, čemuž Filozofická fakulta vyhověla.  Nové téma se 
svým podtitulem hlásí k regionálním dějinám, avšak svým konkrétním zpracováním usiluje otevřít 
nové možné horizonty historické regionalistiky, které překračují dosavadní zažité přístupy. Prvním 
problémem bylo vymezení samotného regionu – Karlovarského kraje -, protože jde o správní útvar, 
který je fakticky historickým novotvarem. Odtud pramení zaměření práce na problém „žitých dějin“ a 
„žitého prostoru“ v nichž se „živě“ utváří vědomí regionální identity. Jenom krok od tohoto problému 
leží otázka edukačního využití regionální identity, protože školní edukace tak či onak, tj. vědomým 
využitím i hlouběji nereflektovaným využíváním regionálních historických informací, ke kultivaci 
„regionálního momentu“ (F. Kutnar) historického vědomí a historické paměti prokazatelně přispívá.
Pohybuje se tak na pomezí tradiční regionalistiky (viz první, teoretická) část práce a moderně 
pojímané didaktiky, jako edukační funkce historie, nikoli pouze jako teorie školní edukace. Tímto 
obratem didaktika vykročila za zdi školních budov a zabývá se působením a využíváním historie (viz 
kategorie historického vědomí, historické paměti apod.) ve veřejných prostorech. Konkrétní aplikací 
tohoto vnímání historické edukace – a nebo edukace historií – je druhá část disertační práce, v níž D. 
Erbenová využila metodiky pedagogického kvalitativního výzkumu.

Tomu zaměření odpovídá i nejvíce využívaná pramenná základna disertační práce: pro utváření 
karlovarského regionu (nikoli kraje!) v dobovém vědomí je užíváno turistických průvodců po 
Karlových Varech, pro edukační rovinu – tedy dnešní stav chápání regionu – dotazníkového šetření, 
vnímaného jako „soudobý intuitivní turistický průvodce“, a tedy koncipovaný nikoli jako sociologický 
průzkum stavu regionálního vědomí obyvatel Karlovarska. Svůj přístup D. Erbenová konzultovala i 
s odborníky na pedagogická empirická šetření.

Předkládaná disertační práce se tak snaží o takové pojímání historiografie, které by plnilo jak 
poznávací, tak i sociokulturně kultivační (edukační) poslání. Vstupy do obecných veřejných prostorů –
reálných i elektronických - jsou dnes jedním z nejzávažnějších proměn, jimiž soudobé historické vědy 
procházejí a jež podstatným způsobem proměňují podobu historické kultury . Sledovat tuto proměnu 
na jedné – regionální a zároveň edukační – enklávě těchto proměn je cílem této práce a podle mého 
názoru přináší v obou těchto – znovu zdůrazňuji integrálně propojených – oblastech minimálně 
přínosné podněty a ve svém „regionálním momentu“ konkrétní poznatky o žitém regionálním 
historickém vědomí (paměti?) mladé generace. Proto práci doporučuji k obhajobě.
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