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Posudek vedoucího diplomové práce 

Bc. Roman Pazderský: Gollův styl. Studie k historickému myšlení Jaroslav Golla. 

Roman Pazderský patřil k nejpilnějším studentům mého diplomního semináře. Vždy vzácně spojoval 

práci s prameny, mimořádnou erudici v oblasti sekundárních zdrojů s kreativním myšlením a 

originální metodologickou perspektivou. V provázání těchto tří oblastí spatřuji hlavní kvalitu 

předkládané práce, která přináší jak nové (byť dílčí) empirické poznatky o životě a díle Jaroslava 

Golla, tak podnětně mapuje a s kritickým odstupem reflektuje stav současného bádání a zároveň se 

pokouší o metodologické inovace na poli metodologie dějin dějepisectví. 

Hned na úvod musím podotknout, že poněkud stranou ponechám první a druhou dimenzi práce a 

soustředím se v posudku zejména na třetí oblast, kterou považuji za nejproduktivnější. Přesto musím 

alespoň letmo pochválit důkladnost diplomantova přístupu k rozboru empirického materiálu (ať už 

jde o biografické reálie, či o vlastní analýzu historiografických textů). Za podnětnou považuji kapitolu 

zaměřenou na genealogii pojmu „pozitivismus“ a souvisejícího obrazu dějepisce v české 

historiografické kultuře. Je to sice poněkud nesourodě připojený přívazek k vlastnímu celku práce 

(analýza stylu), který naznačuje, nakolik Romanu Pazderskému drží práci pohromadě stále především 

sám Goll. Naznačuje ovšem potenciál dějin pojmů pro dějiny dějepisectví, tedy jednu z možných „linií 

úniku“ od biograficky pojatých dějin oboru. Nabízí se otázka využití konceptu tzv. Begriffsgeschichte, 

jak jej formuloval mimo jiné Reinhart Koselleck. 

Výchozí perspektiva Pazderského bádání o Gollovi je zajímavá. Autor se pokouší provázat tradiční 

orientaci na biografii dějepisce s metodologickými inspiracemi, jež mu nabízí naratologické analýzy 

historiografických textů. Řešení nachází v tzv. rekonstruktivní hermeneutice. Tento úhel pohledu 

působí mnohdy až dráždivě, neboť spojuje věci zdánlivě zcela protichůdné: tedy neskrývanou úctu 

k odkazu a dílu „velkého dějepisce“ Jaroslava Golla na jedné straně s distanční a „chladnou“ analýzou 

jeho historiografického stylu na straně druhé. Množství životopisných reálií popsaných v textu i dílčí 

interpretační postupy Romana Pazderského naznačují, že analýza historiografického stylu odkazuje 

k subjektu autora. Některé pojmy převzaté z výbavy poststrukturalismu (Michel de Certeau, Hayden 

White) však jako referenční pole bádání předznačují diskurzivní realitu textu a odpovídající 

tropologické struktury. Není zcela jasné, nakolik je metodologická konstrukce, v níž Roman Pazderský 

překlenul tyto dvě nesourodé perspektivy, pevná. Hlavní cíl obhajoby práce spatřuji právě v prověření 

její stability. Bez ohledu na případné otřesy předesílám, že si velmi cením metodologické kreativity 

Romana Pazderského a též odvahy, s níž se pustil na toto nestabilní pole, v němž se pokouší funkčně 

provázat subjekt autora s poststrukturalistickou analýzou dějepisného stylu. 

V rámci testování stability metodologického konceptu Romana Pazderského, bych nabídl několik 

problémových otázek, s nimiž by se v rámci obhajoby diplomové práce mohl vypořádat. Jak 

kupříkladu diplomant dokáže v důsledku epistemologicky uhájit vytčený předpoklad, že „styl daného 

historika je organickým souborem všech signifikantních znaků, jež navenek reprezentují vnitřní ústrojí 

a pohyby jeho duševnosti“ (s. 39)? Jaké se vyrovnává s konstatováním „smrti autora“ na poli 

poststrukturalistické teorie (Roland Barthes, Michel Foucault), případně s koncepty implicitního či 

modelového autora v recepční estetice a sémiotice (Wolfgang Iser, Umberto Eco)? K čemu odkazuje 

ono „navenek“ z citovaného předpokladu? Pracujeme zde s jakýmsi konstruktem autorského 



subjektu, který je vyjednáván vně textu jeho čtenáři, nebo „historické myšlení“ odkazuje 

k psychofyzické osobě Jaroslava Golla? 

V celku hodnotím práci jako výrazně nadprůměrnou a navrhuji ji klasifikovat jako výbornou. 
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