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Vzhledem ke své obtížnosti zpracování odborné biografické studie rozhodně nepatří 
mezi žánry obvyklé a typické v české historiografii soudobých dějin a už vůbec nepatří mezi 
majoritní témata mezi adepty a adeptkami historických věd. I proto je třeba ocenit, že autor se 
rozhodl zúročit své znalosti a metodologickou výbavu nabyté v průběhu studia a vzal si za cíl 
nelehký úkol – vytvořit biografickou skicu jedné z činitelek českého a československého 
kulturního života, divadelní a filmové herečky a posléze manželky čs. generála Jaroslava 
Selnera, Věry Skálové Selnerové. Zůstává ovšem otázkou, do jaké míry se podařilo autorovi 
nelehkou roli historika-životopisce naplnit.

Pokud bych měl shrnout seznam využité literatury, pak je možné konstatovat, že autor 
vedle monografických, přehledových a populárně laděných titulů věnovaných analýze doby 
pracoval také s tituly metodologickými (především k problematice orální historie). Zatímco 
autorova znalost o době získaná z těchto zdrojů se jeví jako velmi solidní, právě problematika 
metodologická – i přes chvályhodnou snahu se nad některými metodologickými aspekty 
zamyslet – by si zasloužila své prohloubení (např. v oblastech problematiky biografií, 
paměti), Domnívám se, že jenom touto cestou je možné se odpoutat od spíše pozitivisticky 
laděného schématu tvorby životopisně laděných prací, které je v našem prostředí 
„zakořeněné“.

V případě využitých pramenů autor pracoval s poměrně širokou škálou, což si opět 
zaslouží ocenění, neboť zejména v této části je vidět autorova entuziastická snaha o široké 
pramenné podchycení tématu. Nejenom rozhovory (nejenom orálně historické), elektronická i 
papírová korespondence, elektronické zdroje, dobová periodika a konečně také archivní 
bádání jsou toho dokladem. V této souvislosti bych chtěl položit otázku do diskuze: jakých 
pramenů bylo dle autora bylo možné ještě využít v budoucnu a do jaké míry ho limitovala 
v analýze a interpretaci nemožnost natočit plánované rozhovory s narátorkou?

Práce disponuje přehlednou strukturou a vedle metodologického úvodu, kde autor
popisuje především okolnosti vzniku a realizace orálně historických rozhovorů se pak další 
části týkají jednotlivých etap života Věry Skálové Selnerové. Jak již bylo naznačeno výše, 
k rekonstrukci jejich životních osudů autorovi posloužila analýza široké školy pramenů a také 
poznatků z literatury. Otázkou zůstává, zdali autor místy nepodléhá jazyku svého primárního 
pramene až přes příliš a zdali nejsou citace z rozhovorů v některých ohledech až příliš 
rozsáhlé. V závěru práce bych vzhledem k autorově zainteresovanosti ve sledování osudů 
osobností kulturního dění dvacátého století bych očekával, že se pokusí zhodnotit život V. 
Skálové Selnerové právě v tomto směru. Chtěl bych proto položit tuto otázku do diskuze 
zároveň s druhou, tj. zdali bude dávat své dílo své narátorce číst a jaké o sám jako autor 
očekává případné reakce?

Po formální stránce je práce vypracována na solidní úrovni, byť by některé pasáže 
ještě snesly větší míru formální kontroly. Oceňuji též řadu příloh dokumentujících osobnost 
narátorky.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou 2 (velmi dobře).
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