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Osobně jsem rád, že se Martin Podlucký rozhodl věnovat regionální tematice, 

notabene oblasti z geografické periferie tehdejší habsburské monarchie. Na atraktivitě zvolené 

lokalitě dodává fakt, že se jednalo o oblast většinově německojazyčnou a v těsném sousedství 

se sjednocujícím se, posléze sjednoceným Německem. Takové okolnosti spolu se zajímavě 

znějícím názvem dodávají hned od počátku zvolenému tématu diplomové práce na atraktivitě 

a přinejmenším v mém případě vyvolaly odpovídající očekávání. 

Po formální stránce nemám k výslednému textu žádné připomínky. Práce je psána 

srozumitelným jazykem. Dílo má jasnou strukturu. Kvituji rozdělení na teoretickou a 

analytickou část, kdy je čtenář seznámen s autorovými teoretickými východisky a může se 

popasovat s jeho chápáním vybraných pojmů. Osobně bych pouze část věnovanou 

výzkumným otázkám a cílům práce předsunul ihned za úvod, aby tak mohl zájemce číst 

vymezení pojmů již prizmatem autorova výzkumného záměru. V tomto případě se však 

nejedná z mé strany o nějak fatální výtku. 

Oceňuji autorovu snahu po sofistikovanějším uchopení zkoumané problematiky. 

Hledání uzlových bodů coby svého druhu pilířů/znaků lokální identity považuji za dobrý 

nápad, zároveň však s sebou tato badatelská cesta nese možné obtíže, na což upozorním 

v následujícím textu posudku. Stejně tak je mi sympatické, o jaké prameny se rozhodl pisatel 

opřít. Kladně hodnotím zapojení slovníků a především místopisů a průvodců do diplomantova 

bádání. Zohlednil tak domácí historiografií dlouho přehlížené materiály vypovídající mnohé 

nejen o popisované lokalitě, ale i o tvůrcích těchto textů a jejich motivacích. V tomto bodě si 

však neodpustím další postřeh z ranku těch spíše kritičtějších – škoda, že se autor nepokusil o 

obecnější zhodnocení významu a výpovědní hodnoty těchto dokumentů. Vzorem by mu 

mohla přitom být zahraniční literatura.  Ostatně stejně tak zůstal nevyužit potenciál naučných 

slovníků coby pramenů historikova výzkumu, tj. slovníky a encyklopedie jako výraz dobově 

proměnlivého i podmíněného vědění. V případě sekundární literatury, prokázal autor zcela 



jistě solidní a dostačující přehled po domácí tematicky relevantní produkci. Škoda jen, že 

v práci není více zastoupena zahraniční literatura. V této souvislosti se nabízí jen zdánlivě 

hnidopišská otázka – proč zahrnuje diplomant dobové průvodce a místopisné texty stejně jako 

naučné slovníky v seznamu literatury mezi sekundární literaturu? 

Ve svém posudku nechci napadat samotný záměr Martina Podluckého, polemizovat 

však chci a musím s východisky a předpoklady jeho práce. Největší nejasností jsou pro mě 

souvislosti praktického užívání pojmu identita/identity v pisatelově práci. Není mi totiž 

jednoznačně jasné, o jakou identitu se má jednat. Ano, o identitu lokální, ale co si pod ní 

opravdu představit? Pokud chápu dobře autora, pak oněmi pilíři dané lokální identity jsou 

uzlové body, k nimž diplomant dospěl. Ty čerpá z naučných slovníků a encyklopedií. A zde 

se dostávám k první nejasnosti – lze skutečně hovořit v tomto případě o identitě? Pokud totiž 

shrnu pisatelem nabízené definice identity, tak je jim vesměs vlastní moment „osobního 

ztotožnění se s“ nabízenými hodnotami. Jenže pokud již akceptuji fakt, že ona slovníková 

hesla sloužila jako nástroj, prostředek pro čtenářské „ztotožnění se s“, pak lze mnohem spíše 

předpokládat, že čtenářská obec nebyla omezena na obyvatele zkoumaného regionu, ale cílila 

samozřejmě na širší publikum. Zkrátka mám dojem, že pokud se zde již má jednat o nějakou 

identitu, pak je to mnohem spíše identita připisovaná regionu zvenku a ne nutně a jednoznačně 

spjatá, respektive svázaná s místním obyvatelstvem. Mělo místní obyvatelstvo potřebu číst o 

svém regionu v encyklopedických slovnících a místopisech či průvodcích? Je to vlastně 

zjistitelné? Navíc nezapomínejme, že analyzovaná hesla ve své většině pocházejí 

z českojazyčného prostředí, respektive z české společnosti, zatímco místní prostředí bylo 

většinově německé. Je tedy otázkou, kdo z obyvatel mohl a chtěl číst většinou českojazyčné 

texty. 

A nejedná se pak mnohem spíše o formování obrazu regionu, s nímž se místní 

publikum mohlo, ale nemuselo ztotožňovat, identifikovat? Tedy uzlové body pro místní 

mohly, ale nemusely hrát roli identitotvorných nástrojů? A pokud takovou roli hráli, je další 

otázkou, zda ji hrály v návaznosti/závislosti na analyzovaných slovníkových textech. To, že 

jsem existenčně spjat s Labem či železnicí ještě nutně neznamená, že Labe či železnice jsou 

uzlovým bodem mé identity, či kolektivu, jehož se cítím být součástí a s nímž se ztotožňuji. 

Nabízí se tak vlastně jen zdánlivě zbytečná otázka – co je to lokální identita v případě této 

práce? Co si mám pod tímto pojmem představit? Identita místního společenství? Identita 

připisovaná regionu? Ovšem může mít nějaký region identitu? 



„Předpokládáme, že když se uzlové body dostaly do všeobecných encyklopedií, tak 

fungovaly pro obyvatele Děčínska jako základ lokální identity. Jedná se o informace, které 

jsou charakteristické pro dané společenství, jsou prověřeny procesem ústní komunikace a ve 

výsledku sestaveny v písemné podobě, čímž jim je dán vyšší, další důraz.“ (s. 38) Takto zní 

jedna z klíčových tezí diplomantova textu. Jenže v tuto chvíli stojí z mého pohledu na 

nedoloženém předpokladu – odkud diplomant ví, na základě čeho předpokládá, že skutečně 

jím zvolené uzlové body fungovaly pro obyvatele Děčína jako základ lokální identity? Čím 

dokládá svůj předpoklad? S tím se pojí další moje pochybnost – vybrané naučné slovníky 

coby základní pilíř textu. Pokud budu v tuto chvíli akceptovat pisatelovu tezi „Jedná se o 

informace, které jsou charakteristické pro dané společenství, jsou prověřeny procesem ústní 

komunikace a ve výsledku sestaveny v písemné podobě, čímž jim je dán vyšší, další důraz.“ (s. 

38) V jakém slova smyslu jsou takové informace charakteristické pro dané společenství? A 

hlavně mám tezi rozumět tak, že místní vědění a informace o dané oblasti se stalo základem 

slovníkové tvorby? Pokud ano, pak postrádám v práci informaci o tom, kdo je autorem 

konkrétních analyzovaných hesel a v jakém vztahu je k regionu. 

V této věci chci také upozornit na další možné úskalí pisatelova východiska, tedy 

nereflektované autorské zázemí zvolených encyklopedických slovníků a jejich vzájemnou 

provázanost. Mám tím třeba na mysli přechod některých autorů například z autorského 

zázemí Ottova slovníku naučného do kolektivu autorů Masarykova slovníku. Či zájem Jakuba 

Malého, spoluredaktora Riegrova slovníku, o spolupráci na Ottově slovníku a jeho první 

iniciativní kroky v tomto záměru. Proto by bylo vhodné nejen analyzovaná hesla postavit 

vedle sebe jako tři od sebe objektivně oddělené a na sobě nezávislé výpovědi o zvoleném 

regionu, ale rovněž porovnat (je-li to možné) znění hesel a zamyslet se nad případnou 

distribucí a postupným rozvíjením informací o regionu v průběhu času. Zkrátka by bylo 

vhodné reflektovat i samotné slovníky, jejich vzájemnou provázanost, účel vydání a 

případnou tendenčnost jejich výpovědí. Nechci tvrdit, že právě toto je nutně případem 

analyzovaných hesel. Pisatel by si však měl být vědom možnosti průběžného transferu vědění. 

Ohledně transferu vědění se nabízí další motiv k přemýšlení – možnost většího 

zohlednění německojazyčných a přímo německých (tj. zpoza hranic pocházejících) materiálů 

a textů. Zvolený region je na hranici se Saskem, potažmo sjednoceným Německem, není 

možné hledat motivy a impulzy pro vytváření lokální identity a formování společenského 

života i tam, tedy mimo samotné území monarchie? Vlastně lze uvažovat i o tom, že práce 



nám nabízí jistou asymetrii pohledu na místní prostředí. Lokální, většinově německé prostředí 

je nazíráno především českou perspektivou (tři zvolené českojazyčné slovníky, čtvrtý 

německojazyčný), tedy pomyslně z Prahy. Je dobře, že pisatel zohlednil i místní dokumenty a 

písemné prameny, ale zároveň se odvolává i na Baziku, který byl v místním prostředí vlastně 

„cizincem“, tedy ne místním rodákem, člověkem spjatým s prostředím dlouhodoběji, nýbrž 

dočasně a profesně. Je mi jasné, že diplomant může snadno oponovat poukazem na fakt, že 

prostě a jednoduše zvolil jako východisko podklady, které zvolil. Osobně však mohu odvětit, 

zda se ovšem ve výsledku nejedná jen pohled částečný, jen o jednu možnou perspektivu (spíše 

českou) nepodávající z logiky celistvější obraz zkoumaných poměrů. 

S touto dle mého soudu koncepční nejednoznačností souvisí i další moment, na který 

chci upozornit – jakási pojmová nejasnost. Je mi sympatické, že se pisatel snaží postavit práci 

na dnes frekventovaných, ale ne nutně vyčpělých pojmech identita, paměť, místa paměti atd. 

Místy však tuším z jejich užívání drobnou nejistotu. Například hned v úvodu charakterizuje 

pisatel identitu skupiny jako představy jednotlivců (s. 7. Toto nekonvenuje s dále nabízenými 

definicemi), což je charakteristika skutečně volná. Jedná se o souhrn jednotlivých představ 

konkrétních aktérů? Ty mohou být ale libovolné, co člověk to rozdílné představy… Podobně 

volné a z mého pohledu nepřesné je definování kolektivní paměti, kterou pisatel 

charakterizuje jako „nepřerušený a následujícím generacím spontánně předávaný způsob 

výchovy, morálky, vzorců chování, pověstí a bájí.“ (s. 31) Osobně s danou definicí 

nesouhlasím, neboť se nedomnívám, že by byla kolektivní paměť způsobem výchovy či 

morálky a vzorcem chování. Aktuální definici bych hledal nejen u autority Maurice 

Halbwachse či u Piera Nory, ale rovněž u v češtině také dostupného Jana Assmanna. Pisatel 

by se ostatně neměl bát kriticky reflektovat výroky odborných veličin, například když přejímá 

Norovu tezi: „Projekt míst paměti se zrodil ve chvíli, kdy došlo k nahrazování spontánní 

osobní, rodinné a národní paměti, která byla primárně neplánovaným přenosem mezi 

generacemi, učebnicovou konstrukcí dějin.“ (s. 33) Opravdu musí být osobní, rodinná či 

národní paměť nutně jen spontánní? Co případy manipulace s pamětí a řízené vzpomínání 

třeba i rodinné a národní-kolektivní? Ohledně paměti bych chtěl ještě upozornit na drobnost: 

zatímco v obsahu autor uvádí jednu z kapitol „Paměť míst“, v samotném textu píše o místech 

paměti. Jsem rád, že se vyvaroval užívání prvního jmenovaného označení, neboť již 

z principu není spojení „paměť míst“ příliš šťastné, resp. je zavádějící… 



V podobných komentářích bych mohl pokračovat i dále, týkaly by se však již pouze 

drobností. V případě zájmu poskytnu diplomantovi okomentovanou verzi jeho diplomové 

práce. V každém případě mé obsáhlejší komentáře a náměty nejsou důsledkem skutečnosti, že 

by se jednalo o špatnou práci. Naopak její zajímavost a ambice jsou důvodem mého delšího 

posudku a nijak neumenšují fakt, že jsem práci četl se zájmem. Lze očekávat, že diplomant 

nebude s mými postřehy souhlasit. Je zkrátka možné, že jsem jako posuzovatel nepochopil 

jeho intenci. Proto se těším na diskuzi vedenou u ústní obhajoby. V tuto chvíli navrhuji 

hodnocení velmi dobře s tím, že pokud pisatel adekvátně zareaguje na mou polemiku a 

alespoň částečně ji v diskuzi vyvrátí a detailněji objasní svá východiska a svou badatelskou 

pozici, pak se nebudu stavět proti lepšímu konečnému hodnocení. 

 

 

 

V Litoměřicích dne 3. září 2013      dr. Jan Randák 

 

 


