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Posudek

Barbora Šedivá: Formování identity prostřednictvím dějepisu. Obraz česko-slovenských 

vazeb od středověku do současnosti na stránkách učebnic 20. století. Bakalářská práce, 

strojopis. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin, Praha 2014, 55 s.

Práce zkoumá pokusy o vytvoření společného československého národního příběhu 

v učebnicích na základě propojení českých a slovenských dějin v období od roku 1918 do 

roku 1989, tj. zkoumá čechoslovakismus v českých a slovenských učebnicích. Autorka se 

zaměřila na tři období v učebnicích, totiž na husitství, národní obrození a na vznik 

Československa. Zkoumá, jakým způsobem jsou tato období popisována v středoškolských 

učebnicích z doby první republiky, učebnicích bezprostředně po druhé světové válce, 

učebnicích z padesátých a počátku šedesátých let a konečně v učebnicích z doby normalizace. 

Uvedené téma není nové, jak je ostatně zřejmé i z přehledu použité literatury. Autorce 

nicméně třeba přiznat, že se je pokusila zpravovat systematicky, a to pro různá období 

existence Československa.

V úvodě autorka nejprve vysvětluje teorii čechoslovakismu a zabývá se obecněji 

úlohou učebnic dějepisu a výuky dějepisu vůbec. Pak se soustřeďuje na problém českých, 

slovenských a československých dějin a jejich propojení. Správně vysvětluje, že před rokem 

1918 neexistovala potřeba jakkoliv propojovat v učebnicích české a slovenské dějiny. Čeští 

historici zkoumali české dějiny samostatně a tyto pojímaly jako dějiny českého státu. Takto 

byly také české dějiny vyučovány na českých středních školách. Bylo by zde vhodné dodat, 

že některé reálie ze slovenských dějin se student dozvídal v rámci výkladu o dějinách 

ostatních zemí habsburské monarchie, tedy především v rámci výkladu dějin uherských

[analogicky: slovenský student studující na maďarské střední škole (slovenské v Uhrách 

nebyly) se slovenské reálie dozvídal jen v rámci výkladu uherských dějin, a o českých 

dějinách se učil jen v rámci dějin ostatních zemí habsburské říše]. Potřeba propojení českých 

a slovenských dějin vznikla teprve po vzniku Československa. Během první republiky 

vycházela z čechoslovakistické koncepce státu, podle které byl československý stát státem 

jednotného československého národa. Československé dějiny byly nikoliv jen dějinami 

československého státu, jako je chápeme dnes, ale také dějinami československého národa, 
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který se nejprve vyvíjel společně na Velké Moravě, poté po tisíc let žil ve dvou různých 

státních celcích, a v roce 1918 se „přirozeně“ opět spojil do jednoho státu – Československé 

republiky.  Této koncepci byl výklad přizpůsoben tak, že určité historické momenty v českých 

a slovenských dějinách byly úmyslně zvýrazněny a jiné naopak oslabeny, anebo vůbec 

vypuštěny. Spojitost mezi českými a slovenskými dějinami byla hledána v husitství a 

v reformaci, při národním obrození byla zdůrazňována činnost Jána Kollára a Pavla Josefa 

Šafaříka, kteří i ve slovenském prostředí používali češtinu. Negativně je hodnocena 

kodifikace spisovné slovenštiny Ľudovítem Štúrem, byť tato kritika se časem zmírňuje. Vznik 

Československa v roce 1918 byl vykládán jako logické vyústění českého i slovenského 

vývoje.  

Po roce 1945 a zejména po roce 1948 byla sice čechoslovakistická idea opuštěna, 

nicméně i tak byly hledány společné body českých a slovenských dějin ve snaze vytvořit 

pokud možno jednotný příběh. U husitského hnutí byl přitom kladen důraz na sociální 

stránku, přičemž byl neúměrně zveličován dopad husitství na Slovensku, který byl ve 

skutečnosti fakticky nulový. Při výkladu národního obrození byly opět zdůrazňovány 

vzájemné kontakty Čechů a Slováků. Štúrova jazyková odluka již není hodnocena negativně.

Význam vzniku Československa v roce 1918 byl bezprostředně po roce 1945 vykládán 

v podstatě stejně jako před rokem 1938, v padesátých letech byl ale vydáván především jako 

důsledek bolševické revoluce v Rusku 1917. První republika je líčena poměrně kriticky, důraz 

je kladen na hospodářské problémy. Autorka na závěr konstatuje, že vybudování společného 

československého národního příběhu se nepodařilo, protože pro odlišnost českých a 

slovenských dějin se ani podařit nemohlo.

K práci mám několik připomínek: základním východiskem společného výkladu 

československých dějin byla Velká Morava. Její interpretace prošla určitými změnami: za 

první republiky byla Velká Morava vydávána za jakési „Protočeskoslovensko“, za „první 

československý stát“, který byl rozbit po roce 907 nájezdy Maďarů, v důsledku čehož se pak 

československý národ musel po tisíc let vyvíjet odděleně ve dvou státních celcích. Tato 

koncepce se zásadně nezměnila ani po roce 1945, i když byla teorie československého národa 

oficiálně opuštěna. Velká Morava byla nyní „prvním společným státem Čechů a Slováků“. 

Právě Velká Morava hrála při pokusu o vytváření společné identity přímo zásadní úlohu.

Slovenský národní příběh, koncipovaný nejprve Františkem Víťazoslavem Sasinkem, kterého 

autorka zmiňuje na s. 19, naproti tomu podával už v 19. století Velkou Moravu jako první 
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slovenský stát a právě tuto koncepci pak rozvinul ľudácký historik František Hrušovský 

(jméno tohoto historika autorka zkomolila, uvádí jej na s. 22 jako Františka Hruškovského). 

V Hrušovského pojetí první slovenský stát (Velká Morava) zanikl v roce 907 a byl pak po 

více než tisíci letech obnoven jako Slovenská republika v roce 1939 (Tato koncepce byla 

převzata i do slovenské středoškolské učebnice Slovenské dejiny z roku 1939). Považuji za 

poměrně závažnou chybu, že problém pojetí a interpretace Velké Moravy v učebnicích není 

v práci Barbory Šedivé vůbec zmíněn. Dále konstatuji nesprávný údaj na s. 14: 

československá ústava nezačínala slovy „My, Čechoslováci“, ale „My, národ 

československý.“ Výraz „My Čechoslováci“ by ostatně těžko mohl být odvozen z americké 

ústavy, jak autorka píše. 

Určité připomínky mám ještě k výběru literatury: autorka cituje norskou politoložku 

Elisabeth Bakke a její článek o čechoslovakismu v školských učebnicích (Historický časopis, 

roč., 47, 1999, č. 2, s. 233-252). Tato studie je ovšem jen jakýmsi výtahem z disertační práce 

uvedené norské autorky Doomed to Failure? The Czechoslovak Nation Project and Slovak 

Autonomist Reaction 1918-1938 (University of Oslo, 1999). Zde je problém čechoslovakismu 

v učebnicích první republiky rozebrán mnohem detailněji. Uznávám ovšem, že kniha je 

v české republice obtížně dostupná.  Zmíněna by ale měla být práce slovenského autora Pavla 

Matuly Čechoslovakizmus na slovenských stredných školách 1918-1938 (Goralinga, 

Bratislava 2013), která rovněž podrobně rozebírá problematiku učebnic dějepisu v období 

první republiky. Je třeba také uvést, že středoškolská učebnice Václava Husy Československé 

dějiny vycházela opakovaně od roku 1959 prakticky po celé období socialismu. V dalších 

vydáních byl výklad dějin Československa několikráte měněn podle okamžité politické 

situace a vývoje česko-slovenských vztahů. Učebnice byla doplňována a částečně upravována

ještě i po Husově smrti v roce 1965. Od poloviny 60. let šlo o učebnici skutečně česko-

slovenskou, protože k ní byla připojena slovenská část zpracovaná Miroslavem Kropilákem 

(učebnice se pak používala i ve slovenské verzi a v maďarském překladu ji používaly také 

maďarské střední školy).  

Práci jinak považuji za zdařilou. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm 

„velmi dobře.“

V Praze, 13. května 2014 prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. 
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