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Marie Anna Kotoučková, Proměna hodnocení prožívání člověka v období 

raného novověku, Praha 2014 

(Posudek vedoucího práce) 

 

Paní Kotoučková si pro svoji bakalářskou práci zvolila téma nejen velice obtížné, ale 

také v české historiografii dosud neprobádané. To znamená, že neměla příliš „čeho se chytit“, 

musela si vytvořit vlastní metodologii přístupu ke zvolené problematice, zmapovat pramenný 

materiál a z jeho bezbřehosti vybrat vhodné a reprezentativní stopy k pokusu o první nastínění 

otázek a odpovědí k zvolenému sujetu. Jde o opravdu náročný proces pro adeptku 

bakalářského titulu, která má zpracovat svoji první vědeckou práci. Každý „novátor“ se navíc 

setkává s kritikou, není tudíž divu, že paní Kotoučková ve svém prvním pokusu o obhajobu 

svého díla neuspěla, jakkoliv byla její práce vedena a k obhajobě doporučena vynikajícím 

historikem doc. Horským. O to obdivuhodnější je, že ji neúspěch neodradil, ale znovu se dala 

do práce, aby svůj výzkum zformulovala přesvědčivěji a jasněji, což si myslím, že se jí 

povedlo.  

Otázka emocí, prožívání člověka a štěstí jsou tématem, které hýbalo světovou 

historiografií od počátků „školy Annales“ (Lucien Fèbvre coby zakladatel psychologizující 

větve této školy) a dostalo se nově na vrchol na přelomu 70. a 80. let dvacátého století, kdy 

„nová Nová historie“ hledá definice nových historiografických „odnoží“ dějin mentalit, tedy 

psychohistorie (historické psychoanalýzy), historie myšlení, kulturních dějin a kulturní praxe, 

zvláště pak literární historie, které všechny pracují s psychologickým potenciálem a 

materiálem. Taktéž dějepisci „emocí“ jsou svým původním povoláním často psychoanalytici a 

psychiatři, aby se později jako své hlavní činnosti věnovali dějinám „prožívání“, „představ“, 

„štěstí“, „strachu a neklidu“, odchylkám od normálu či zpracování traumatu lidí v minulosti 

(Starobinsky, de Certeaux, Marin, Farge, Darnton, Corbin….). Z této doby rovněž pochází 

klasické dílo Roberta Mauziho Myšlenka štěstí v osvícenství. V české historiografii se tato 

problematika objevovala pouze jako součást jiných témat, přičemž velmi dobrým pokusem o 

postižení jejích aspektů byly psychologizující exkurzy k pochopení myšlení a prožívání lidí 

18. století v práci Josefa Petráně Rebelie. Konkrétního počinu se však zmíněné problematice u 

nás dostalo až loni na jaře na konferenci Společnosti pro výzkum 18. století věnované právě 

emocím. To však již bylo v době, kdy paní Kotoučková dokončovala svůj výzkum a 

sepisovala první verzi bakalářské práce. 

Z výše uvedeného je hned jasné, proč paní Kotoučková pojala své dílo poměrně 

zeširoka, přičemž věnovala více jak polovinu své práce zhodnocení některých podstatných děl 

nejnovější české historiografie, stejně jako zásadních metodologických a teoretických prací 

světové produkce věnovaných civilizačnímu procesu, změnám, které pojetí podstaty člověka, 

jeho života a přirozeným právům přinesla osvícenská doba, a některým konkrétním jevům, jež 

se prioritně řešily (muž/žena, společnost/jedinec, rozum/cit, kolektivní/individuální, 

povinnost/právo, pověra/věda, kontrola/přirozenost…). Autorka si zvolila pro svoji 

demonstraci velice vhodná díla (Elias, Darnton, Im Hoff, Tinková, Storchová…) a dle mého 
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názoru je dobře v souvislosti se svým tématem vytěžila a rozebrala. Chválím také příhodný 

slovníček odborných pojmů, které používá, stejně jako snahu o vymezení metod práce, 

zejména položení si otázky „Jak lze emoce uchopit?“. Rovněž kapitola obsahující zdůvodnění 

výběru pramenů a jejich kritiku patří ke chvályhodným momentům práce. 

Každý „výběr“ je však současně a zákonitě také „omezením“. Tak ohromné téma, jako 

jsou emoce v raném novověku, zvláště pak v osvícenství, by bylo možné uchopit z mnoha 

úhlů: sémanticky, dobové teoretické koncepty, emoce jako téma výuky a přednášek, emoce 

jako „vědní disciplína“ a jako praktická dovednost (Seibt, Diderot/d´Allembert, Turgot), 

emoce a zákony, emoce a pokrok, emoce a dobová literatura. Zvláště se ale nabízí sledovat 

emoce v ego-dokumentech, korespondenci, pamětech, cestopisech (Rousseau a jeho Vyznání 

studovaná Starobinskym). Dále je tu otázka jaké emoce studovat, štěstí, úspěch, úzkost, 

smutek…?, které se často objevují v dobovém diskurzu, nebo také sledovat posuny v pojetí 

některých vlastností, jako „umírněnosti“, „jednoduchosti“ atd? Paní Kotoučková se rozhodla 

pro zajímavý a vzhledem k českému prostředí významný pramenný materiál, pro mravoučnou 

literaturu a kázání, české texty ze 16. až 18. století, na nichž je možné v delším časovém 

průběhu postihnout možný posun v chápání jednotlivých emocí, které si autorka zvolila pro 

svůj výzkum. Jde o emoce lásku (ve vztahu muž-žena i obecně), intimitu a štěstí a o jejich 

proměnu v mravoučných textech v průběhu raného novověku. Paní Kotoučková zde měla 

možnost využít moderních edic těchto pramenů zpracovaných L. Storchovou a J. Ratajovou, a 

M. Sládkem. 

Hlavní část práce, analýza zmíněných pramenů, však nesplnila v úplnosti očekávání do 

ní vložená. Autorka se pokusila o poměrně rozsáhlou komparaci čtyř textů (Korunka, Chylík, 

Axlar, Koliandr), a v jejich rámci ještě různých vydání jednoho textu v průběhu staletí a 

změn, kterých se textu v jednotlivých dobách dostalo. Posuny v textu postihla a vcelku 

správně interpretovala, taktéž se pokusila pracovat s různými argumentačními technikami a 

literárními formami, které se v textech objevily. Změny v pojetí studovaných jevů taktéž 

poměrně jasně podchytila. To vše je chvályhodné.  

Nicméně se dle mého názoru dopustila v metodách interpretace některých „chyb“. Za 

nejzákladnější považuji neustálé komparování nekomparovatelného – tedy dobového pramene 

se současnou literaturou. Pramen je třeba vždy srovnávat či dávat do analogie opět s dobovým 

pramenem a nikoliv s teoriemi současných historiků, ani není cílem potvrzovat či doplňovat 

zkoumaným pramenem názory a konceptuální modely pozdějších vědců (Tinková, Im 

Hoff…). Cíl je přece jiný – dojít k novým poznatkům na základě analýzy nového pramene. 

Tedy bych pramen z 18. století očekávala ve společnosti opět pramene ze stejné doby, aby se 

dosáhlo efektu, tak by tento pramen měl ten první zasazovat do kontextu, doplnit pochopení 

jeho pojmů pohledem z jiné strany, vést k zasazení analyzovaného pramene a jeho výpovědi 

do dobového kontextu. Autorka na toto byla upozorněna již v průběhu práce, nicméně je 

pochopitelné, že v omezené době vyčleněné na přípravu BP a také při nedostatečné jazykové 

vybavenosti není možné všem pravidlům analýzy pramenů dostát. Orientaci v rozboru 

pramenů také znesnadňuje fakt, že autorka „skáče“ z jednoho pramene na druhý, vybírá tu 

něco, tam něco, takže se čtenář v jejím textu ztrácí a musí se neustále vracet. Může to však být 

také způsobeno šíří otázek, které si autorka vytkla zodpovědět. 
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Závěry práce sice nepřekvapují, nicméně jsou formálně dobře zpracovány a výzkumné 

otázky jsou v mezích možností zodpovězeny. Počin paní Kotoučkové považuji za odvážný a 

budu se těšit na jeho rozpracování v autorčině dalším výzkumu a magisterské diplomce. 

Bakalářskou práci hodnotím jako splňující požadavky na bakalářskou úroveň a navrhuji ji 

hodnotit známkou velmi dobře až dobře, a přikláním se ke známce velmi dobře, pokud 

obhajoba proběhne v pořádku.  

 

 

PhDr. Martina Ondo Grečenková, Dr. 

Historický modul FHS UK 

 

PS. Ještě bych doporučila, aby autorka při obhajobě lépe osvětlila pasáže, k nimž jí laskavě 

poskytl dosud nepublikované podklady doc. Horský (o čemž jsem se dozvěděla až po 

odevzdání práce). Děkuji. 

 


