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Severní Čechy jako prostor v období státního socialismu 

Bc. Čeněk Pýcha 

V úvodní kapitole své diplomové práce, když osvětluje metodologická východiska a formuluje 

badatelské otázky, se Čeněk Pýcha vymezuje vůči strukturalistickému rámci historického myšlení a 

předesílá, že bude problémové tázání i prameny promýšlet jinak. Inspiruje se zejména 

poststrukturalistickým pojetím rhizomu, jak jej formulovali Gilles Deleuze a Félix Guattari. V průběhu 

čtení se Pýchova diplomová práce skutečně vzdaluje od stromového schématu, jež dle Deleuze a 

Guattariho dominuje strukturalistické teorii poznání, a přijímá podobu dílčích řezů a plošin, které 

nejsou převoditelné na scelující poznávací schéma. Základní badatelské otázky (jasně formulované 

v oddílu 1.2) jsou tak nahlíženy z více úhlů a perspektivou různých pramenů. Těžiště práce není 

založeno na extenzivním zpracování jednoho konkrétního archivu (třeba pohlednic nebo literárních 

textů), ale spíše na pluralitě pramenů a na programově fragmentárních sondách (Deleuze a Guattari 

hovoří o multiplicitě). Kvalita tohoto přístupu tkví v mnohosti plošin. Již v úvodu posudku bych rád 

zdůraznil, že se jedná o zcela ojedinělý pokus o aplikaci poststrukturalistických teorií poznání do 

prostoru historiografie, který navíc považuji za úspěšný. Jedinečnost diplomního projektu, který vznikl 

na půdě Semináře teorie a metodologie ÚČD, spatřuji zejména v tom, že se neomezuje na psaní o 

teorii, ale že teoretické otázky provazuje s empirickým materiálem, jenž ve vztahu k badatelským 

otázkám analyzuje. Pýchův text dokládá, že programově metodologická práce nemusí být jen o 

teoriích a teoreticích, ale že může mít i empirický rozměr a konkrétní historické téma. 

I přes programový příklon k multiplicitě je Pýchova práce kompozičně přehledná a jasně 

strukturovaná. Autor příkladně obnažuje metodologická východiska, formuluje badatelské otázky a 

vymezuje užité pojmy. Nabízí se otázka, nakolik je tato uspořádanost a formulační kázeň v souladu 

s dotčeným odklonem od strukturalistických teorií poznání. Neměl by jazykový styl práce vypadat 

trochu jinak? Neměl by autor více pracovat se sebereflexí, přiznávat vlastní prostorové metafory 

(mozaika, plošina, klenba) a využívat ironii? Množství překlepů sice obrací pozornost k stylistické 

formě práce a odhaluje jisté mezery, ty se však se zaměřením práce poněkud míjí. Domnívám se, že 

příklon k jazyku normální historické vědy (ve smyslu Thomase Kuhna), vnáší do práce 

nejednoznačnost a zpětně otevírá prostor ke čtení po stromovité struktuře (snad s výjimkou kapitoly 

o pohlednicích). Text pak může vzbuzovat očekávání, která posléze nedokáže a vlastně ani nechce 

naplnit. 

Nad mozaikou synchronních pramenných řezů se od úvodu k závěru klene rámcová otázka po 

proměně pojetí času, kterou i v empirických sondách připomenou občasná srovnání se současnými 

způsoby užívání prostoru (knižní průvodce, mapa a turismus v dobách státního socialismu vs. GPS a 

geocatching dnes). Prostor zde Pýchovi slouží jako analytická kategorie, která má případný zlom v 

pojetí času empiricky vyjevit. Autora inspirovaly zejména texty Aleidy Assmannové, Marianne 

Hirschové či Bruna Latoura o rozpadu časového režimu moderny. Tito autoři mimo jiné vykládají 

paměťový boom konce minulého století jako symptom hlubší proměny ve vztahu k času. Namísto 

utopických projektů, orientace na budoucnost a modernistického vymezování vůči „staré“ minulosti 

nastupuje paměťový zájem o minulost, která je konzumována jako historie bez dějin (jako afektivní 



prožitek bez provázanosti s dobovým historickým kontextem, jak říká historik Rainer Wirtz). 

Problematika časových režimů a jejich případné změny se mi jeví jako metodologicky závažné téma, 

které může mít překvapivě široký a též praktický dopad. Čeněk Pýcha ilustruje, nakolik se v současné 

historiografické praxi pozvolna prosazují koncepty, které naznačují, že i na poli historické vědy 

dochází k proměně pojetí času. Jedná se zejména o koncept paměti (či úžeji míst paměti), který 

výrazně proměňuje podobu psaní o dějinách. O historii se v tomto epistemologickém rámci píše jinak. 

A co je především zajímavé: toto paměťově zaměřené pojetí času se neomezuje na historiografii, ale 

je široce srozumitelné, jak dokládá bohatá produkce na poli populárně naučné literatury (např. edice 

Zmizelé Čechy) a popkultury. Čeněk Pýcha se pokusil tento posun v pojetí prostoru a návazně i času 

podrobit kritické reflexi, což považuji za velmi podnětné. 

Nerad bych čtení diplomové práce Čeňka Pýchy zúžil na metodologickou rovinu, jakkoliv mi připadá 

klíčová. Text má díky empirickým sondám též silné historické téma. Čeněk Pýcha sleduje na příkladu 

severních Čech v období státního socialismu, jak si doboví aktéři utvářeli vztah k prostoru a jak se 

v sociálním užívání prostoru odráželo napětí mezi starým a novým. Pramenné řezy volí především 

s ohledem na medialitu, která vztah k prostoru zprostředkuje (turistický průvodce, literární text, 

pohlednice, průvodce, fotografická kniha, učebnice vlastivědy, památka atd.). V pramenných sondách 

rekonstruuje dobovou praxi. Výběr považuji za reprezentativní, byť některé kapitoly odhalují jen 

diskurzivní formace (učebnice), zatímco u dalších dokázal autor najít prameny i k praktickému užití 

(pohlednice, návštěvní knihy památek).  Důraz na medialitu dílčí sondy funkčně provazuje a vhodně 

otevírá diachronní perspektivu, která práci vrací ke klíčové otázce po proměnách pojetí času. 

Archeologie médií, na níž zde Pýcha navazuje, ilustruje, nakolik se vztah k prostoru a času změnil i 

vlivem technologického vývoje (pohlednice se dnes už skoro neposílají, turista získá informace o 

místě pomocí smartphonu, řidič jezdí podle navigace). Oceňuji, že téma státního socialismu je zde 

nahlíženo v originálních souvislostech, ale přitom stále z historiografické perspektivy. 

Autor v diplomové práci prokázal, že dokáže tvůrčím způsobem pracovat s metodologickými 

inspiracemi. V této souvislosti oceňuji zejména odvahu, s níž se pustil za hranice běžné 

historiografické praxe. Konceptuální rámec Pýchova bádání je poměrně složitý, kombinuje řadu 

různých vlivů a interdisciplinárních kontextů, a přitom si dokáže udržet metodologickou čistotu. 

V tomto ohledu má práce kvality, které přesahují standardy kladené na diplomové práce. Čeněk 

Pýcha koncepty aplikuje i na empirii, čímž mimo jiné dokládá, že se nejedná o samoúčelnou a 

abstraktní teoretickou konstrukci, ale o koncepty a pojmy, které slouží k zodpovězení zcela 

konkrétních a závažných badatelských otázek (Co se děje s časem v historické kultuře, potažmo 

v historiografii?). Proto doporučuji práci k obhajobě a navrhuji ji (v návaznosti na průběh obhajoby) 

hodnotit jako výbornou. 
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