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                      Posudek vedoucího práce

Martin Podlucký, Společenský život a lokální identita v Děčíně a Podmoklech 1870 –
1920.  Diplomová práce. UK FF 2013, 175 s. včetně řady vyobrazení, tabulek a grafů.

Diplomová práce (DP) p. Podluckého  navazuje sice tematicky na jeho bakalářskou 
práci, avšak v zásadě  jde o text, opírající se o novou konceptualizaci, již má autor velmi 
dobře promyšlenou.  Na jejím pojetí  je sympatické, že  si umí nejen klást, nýbrž i zodpovídat   
náročné otázky týkající se  témat, symboliky a pozvolných či náhlých proměn lokální identity, 
resp. kolektivní paměti. Činí tak s ohledem na veřejný prostor Děčína a od něj Labem 
oddělených, dynamicky se rozvíjejících Podmokel, v němž docházelo k národnímu soupeření 
mezi německou většinou a českou menšinou. K tomu dodejme, že v Podmoklech mělo po 
první světové válce žít více než 13 400 obyvatel, z nichž bylo jen cca 600 Čechů. V Děčíně, 
jenž byl sídlem příslušného soudního i politického okresu, to bylo více než 10 500 obyvatel, 
mezi nimiž se mělo nacházet pouze  61 Čechů. Autor přitom nezřídka naráží na skutečnost, že 
příslušné údaje o počtu Němců a Čechů v těchto lokalitách se podstatně lišily, což lze  
nepochybně přičíst snaze jejich původců konstruovat  národnostní proporci a její vývoj  co 
nejvíce v souladu se svými hodnotovými preferencemi. Tuto skutečnost by však měl ve své 
DP zřetelněji tematizovat.1

Rozsahu jeho badatelského zájmu odpovídá  příkladné rozvržení textu jeho DP. V její 
teoretické části si ujasňuje svůj výměr pojmů, jež pro svůj výklad bere jako klíčové. Mezi ně 
řadí celkovou společenskou modernizaci, liberalizaci, scholarizaci a urbanizaci, národ a 
nacionalismus, identitu, paměť a místa paměti. Jeho hlavními prameny jsou vyjma těch 
primárních naučné slovníky. Dále bere v úvahu místopisy a turistické průvodce i prameny 
hmotné povahy, soustřeďující se   povětšinou na  „typickou“ urbanistickou či krajinnou 
tvářnost zkoumaných míst. Jeho výchozí metodou je analýza tzv. uzlových bodů ve 
slovníkových heslech, tj. pojmů a formulací, jež tam  konkrétně vyjadřují to, co jejich autoři 
považovali pro místní identitu  za charakteristické (s. 36, 60 ann. aj.).  V této souvislosti 
pracuje z pochopitelných důvodů i s německojazyčnými texty a sekundární odbornou 
literaturou.  Kladně je třeba hodnotit též skutečnost, že pan Podlucký je též dobře seznámen 
s diplomovými pracemi  některých svých kolegů, kteří se zabývali  tematicky příbuznou 
problematikou.

Za charakteristický znak nacionalizace lokální identity v příslušných místopisech a 
turistických průvodcích diplomant považuje skutečnost, že ty německé českou menšinu 
„přecházejí mlčením“ a ty české ji zase „neopomenou nikdy  zmínit“ (s. 147).  Z historického 
hlediska zdůrazňovaly ty první původnost německého osídlení, kdežto ty druhé fenomén 
germanizace, jíž je třeba čelit.  Hlavní spolek, jenž od 80. let 19. století pěstoval 
v Podmoklech soustavně zvláštní identitu české menšiny, spatřuje v místní české Besedě. Na 
tuto  národní identifikaci měla rozhodující vliv skutečnost, že zde vznikl důležitý železniční 
přechod hranic a později  i významný železniční uzel a s nimi se objevila řada pracovních 
příležitostí i pro české lidi.  Protisměrné národnostní identifikace se tu podle názoru pana 
Podluckého   začaly rozvíjet zejména po nacionálních bouřích, k nimž došlo v Čechách 
v souvislosti se zrušením Badeniho jazykových nařízení r. 1897. (s. 154).

                                               
1 Srv. E. Pfohl, Orientierungs- Lexikon der Tschechoslowakischen Republik. Reichenberg 1922, s. 41 a 572. 
Pan Podlucký se mylně domnívá (DP, s. 50), že jde o údaje k r. 1910. V lokalitách nad 2000 obyvatel Pfohl však 
uvádí počet obyvatelstva podle sčítání z r. 1921 (Lexikon, s. 5).  
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K symbolickému obsazování veřejného prostoru pomníky, jež se staly důležitým 
místem národní paměti německého obyvatelstva, došlo  již r. 1885 instalací sochy císaře 
Josefa II. v Děčíně  (s. 155 ann.);  provázeno bylo následným vybudováním jubilejního
pomníku císaře Františka Josefa I. (s. 158 ann.).  Jejich vazebnou roli v místní německé 
národní identifikaci posílily demonstrativní snahy o nový přepis německé   kolektivní  paměti 
po r. 1918.  Josefův pomník byl příslušníky československé armády stržen r. 1920 u 
příležitosti svátku Jana Husa. Pak byl nahrazen jehlanem připomínajícím československou 
státnost. Roku 1928 jej pak německé obyvatelstvo nahradilo sochou muže, symbolizujícího 
odhodlání ochraňovat vlast,   jež  byla zrekvírována během druhé světové války. Ještě 
pestřejší byla škála přepisů dalšího panovnického symbolu německé kolektivní paměti. 
Jubilejní pomník s emblémem Františka Josefa I. a jeho manželky byl nejdříve zabedněn  a
potom  poškozen čsl. vojáky (1920); r. 1924 byl   německou samosprávou nahrazen 
pomníkem  obětí první světové války, jenž byl r. 1948 zničen. Poškozené části jubilejního 
pomníku byly po své renovaci umístěny v Děčíně na jiné místo, jakožto pomník německému 
hudebnímu skladateli Franzi Schubertovi (1928). 

O jeho dalším osudu se autor nezmiňuje stejně jako o jiných snahách o významové
kódování či  přepisy německé či české národní identity prostřednictvím pamětihodných míst 
ve veřejném prostoru  Podmokel  a Děčína.2 Celkově dochází k závěru (s. 163 – 165), že za 
uzlové body místní identity lze považovat železnici a řeku Labe. Dále jde o tvářnost přírody,
do níž byla obě města zasazena, a konečně i  někdejší vrchnost, hraběcí rodinu Thun –
Hohensteinů. Hlavním modernizačním symbolem se stala železnice následována sítí
významů, jež bylo možno přiřknout Labi. V procesu modernizace začala ovšem někdejší 
vrchnost ztrácet na identifikačním významu. Za zlomový pan Podlucký považuje r. 1873, kdy 
zemřel oblíbený F. A. Thun – Hohenstein (s. 137). V jeho analýze identifikačního potenciálu 
místní přírody  poněkud postrádám výraznější analýzu způsobů, jak se s ní lze ztotožňovat 
z nacionálního hlediska, což je nepochybně obtížnější než sledovat vepisování či přepisy 
identifikačních kódů v urbanizovaných celcích. Takové kladení otázek by pana diplomanta 
zavedlo např. ke krajinomalbě či krásné literatuře, tedy již mimo referenční rámec jeho DP. 
Ostatně, sám si je vědom toho, že řadu témat zde mohl spíše jen nadhodit, než je soustavněji 
historicky zkoumat. Celkově si myslím, že napsal kvalitní kvalifikační text, jenž rád navrhuji 
hodnotit jako výborný.

21. 8. 13                                                                                     prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.              

      

                                               
2 K tomu srv. alespoň P. Kladiwa, A. Pokludová, Hans Kudlich (1823 – 1917). Ostrava 2012, s.  175 an. a 282.


