
Oponentský posudek na diplomovou práci 

Jan Calta: Institucionalizace oboru stranických dějin a dějin dělnického hnutí na filozofické 

fakultě UK v letech 1953 – 1970

Diplomová práce Jana Calty mapuje působení stranické historiografie na půdě FF UK, konkrétně 

vývoj  Katedry  dějin  KSČ/Katedry  dějin  dělnického  hnutí.  Diplomant  se  rozhodl  sepsat 

institucionální dějiny katedry a současně předložit analýzu historiografické produkce jejích členů od 

počátku 50. let do roku 1970. Přestože katedra nepatřila mezi velké historiografické instituce, její 

význam  pro  stranické  dějepisectví  byl  velmi  důležitý  –  reprezentovala  tento  specifický 

historiografický projekt na půdě nejdůležitější společenskovědní vysokoškolské instituce v zemi a 

současně tvořila zázemí pro některé významné představitele výzkumu dějin dělnického hnutí a KSČ 

(Vladimír Kašík, Zdeněk Kárník či Ladislav Niklíček). 

Jan  Calta  využil  při  psaní  práce  rozsáhlou  pramennou  základnu  –  materiály  uložené  v 

Archivu UK a množství dobových historiografických textů. Lze společně s autorem pouze litovat 

skutečnosti, že nebylo možné studovat materiály fakultní stranické organizace z období před rokem 

1968,  které  by  jistě  umožnily  nahlédnout  hlouběji  do  občas  neklidného  dění  kolem  katedry. 

Diplomant  rovněž  prokázal  solidní  znalost  relevantní  odborné  literatury  týkající  se  tématu. 

Opomněl  však  některé  důležité  tituly  zkoumající  širší  intelektuální  zázemí  československého 

reformního komunismu. Mám na mysli zejména klíčové starší, ale stále zásadní práce z pera H. 

Gordona Skillinga a Vladimíra V. Kusína.1 

Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První předkládá institucionální dějiny katedry, 

které počínají v éře VŠPHV a končí personálními čistkami spojenými s nástupem tzv. normalizace. 

Diplomant  mapuje  zejména  personální  vývoj  katedry  a  zvláštní  pozornost  věnuje  zlomovým 

momentům let 1958 a 1969-1970. Zvláštní pozornost si zaslouží pasáž věnovaná prověrce roku 

1958  –  představuje  zajímavou  sondu  k  problematice,  která  dodnes  představuje  kontroverzní 

moment v historiografii československého poststalinismu. Důležitá je také podkapitola věnovaná 

typologii  stranického  historika.  Ačkoliv  tato  „institucionální“  část  práce  zdařile  mapuje  vývoj 

katedry, přece jen by některá témata měla být více rozpracována či hlouběji promyšlena. Mám na 

mysli zejména důležité téma etablovanosti stranické historiografie v univerzitním prostředí. Práce 

ukazuje,  že  „vpád“  stranických  historiků  na  tradiční,  byť  po  roce  1948  politicky  „očištěnou“ 

akademickou instituci, se neobešel bez problémů a kontroverzí. V případě textu o katedře fungující 

v rámci FF UK by si toto téma zasloužilo více prostoru. S tímto tématem souvisí také otázka, zda, a 

pokud ano, tak jak působení stranických historiků v roce 1968 změnilo jejich postavení na fakultě. 

1 Zejména Skilling, H. Gordon, Czechoslovakia's Interrupted Revolution, Princeton 1976 a Kusin, Vladimir V., The 
Intellectual Origins of the Prague Spring, Cambridge 1971. 



Vedlo jejich angažmá v „obrodném procesu“ k tomu, že byli přijati akademickou komunitou? 

Druhá  část  práce  je  především  analýzou  proměňujícího  se  historiografického  diskurzu 

stranického dějepisectví a do značné míry také polemikou s mou prací o stranické historiografii.2 

Následující  část  posudku  je  tedy  především  východiskem  pro  diskuzi  s  diplomantem  a  svým 

způsobem  pokračováním  polemiky  zahájené  na  stránkách  posuzované  práce.  Nejprve  musím 

konstatovat, že velmi oceňuji snahu podrobit mé výklady kritické analýze. Jan Calta poukázal na 

některé kontroverzní závěry mého výzkumu a předložil vlastní pojetí vývoje diskurzu o dějinách 

KSČ a dělnického hnutí. V centru kritiky se ocitnul především koncept paradigmatu stranických 

dějin, jak jsem jej využil s odkazem na Kuhnovu aplikaci paradigmatu při psaní dějin vědy. Je třeba 

zdůraznit,  že  mým cílem nebylo otrocky aplikovat  Kuhna na dějiny stranického dějepisectví  či 

obecně na vývoj  společenských věd – koncept  změny paradigmatu je  vedle  postupů sociálních 

studií  vědy  především  klíčovou  interpretační  inspirací  mého  výzkumu,  nikoliv  závazným 

teoretickým rámcem, který je nutno bezezbytku aplikovat na daný historický materiál. S maximální 

stručností  lze  konstatovat,  že  jsem koncept  paradigmatu  využil  proto,  že  mi  umožnil  zkoumat 

historiografickou produkci, institucionální vývoj, sociální zázemí stranické historiografie, způsob 

práce historiků, politiku historiografie a další témata v jejich vzájemných souvislostech. Pokud bych 

měl  toto  pojetí  charakterizovat  bez  odkazu  na  Kuhna  a  koncept  paradigmatu,  hovořil  bych  o 

měnících se režimech vytváření vědění o minulosti.

Koncept předložený diplomantem vyvolává některé důležité otázky, které by si zasloužily 

diskuzi  v  rámci  obhajoby.  Pokud  charakterizuje  proměny  stranického  dějepisectví  pouze  jako 

změnu diskurzu, v konečném důsledku se tak omezuje na analýzu textů a proměnu historických 

narativů.  Pro vývoj  stranického dějepisectví je však klíčová změna procesu vzniku historického 

vědění – tedy zásadní transformace institucionálních a politických kontextů, které historici nejen 

přijímali,  ale  také  aktivně  spoluvytvářeli.  V průběhu zkoumaných  20 let  se  mění  odpovědi  na 

otázky jako: Co je to stranické dějepisectví?  Kdo je stranický historik? Jak lze charakterizovat 

odborný  text?  Prostřednictvím  jakých  médií  se  šíří  historické  vědění?  V  návaznosti  na 

diplomantovu  tezi,  že  paradigma  zůstává  stejné  (marxismus-leninismus,  teleologické  pojetí 

historického vývoje, socialismus jako jediný možný politický rámec, vedoucí úloha strany) je třeba 

konstatovat, že v průběhu 50. a 60. let se mění také odpovědi na další otázky: Co je socialismus? Co 

je marxisticko-leninská teorie? (viz objevení Gramsiho v 60. letech!) Jak má vypadat komunismus, 

k němuž směřuje historický vývoj? Co je vedoucí úloha strany? Zde by možná bylo na místě, aby 

diplomant více reflektoval širší myšlenkový kontext reformního komunismu. Stranická dějepisectví 

prošlo  zásadním  vývojem  a  domnívám  se,  že  jej  lze  těžko  vysvětlit  pouze  jako  modifikaci 

výkladových vzorců. Jedná se spíše o hru kontinuit a diskontinuit, jasných návazností, ale také zcela 

2 Sommer, Vítězslav: Angažované dějepisectví: Stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem, 
1950–1970, Praha 2011.



nových  fenoménů,  nikoliv  o  lineární  vývoj  od  „dogmatismu“  k  „progresivnějšímu“  pojetí.3 V 

každém případě  je  zjevné,  že:  1)  Koherentní  a  autoritativní  výklad  je  definitivně  zveřejněn  v 

„učebnici“ z roku 1961, avšak jeho rámec je akceptovaný již od poloviny 60. let. - spory se vedou o 

dílčí problémy či formulace; 2) Tento rámec se v první polovině 60. let rozpadá, probíhají ostré 

konflikty  (spor  ve  Výboru  pro  dějiny  odboje,  patová  situace  na  Vysoké  stranické  škole), 

individuální krize („osobní destalinizace“, proměna myšlenkového světa stranických historiků) a 

důležité formální i neformální institucionální transformace (vznik „výborů“, kolektivní vystoupení 

reformistů – kauza Amort). 

Znovu  zdůrazňuji,  že  v  mém pojetí  paradigma  není  narativ,  ale  zahrnuje  mnohem širší 

rejstřík intelektuálních, sociálních a politických praktik. Redukce výzkumu dějin dějepisectví (či 

společenských věd obecně) na analýzu textové produkce by přineslo pouze neúplný a ve finále 

značně zkreslený obraz. Z vlastní zkušenosti víme, že historiografie není pouze psaním textů. Cílem 

výzkumu  dějepisectví  by  tedy  mělo  být  zkoumání  historiografie  jako  kulturního  a  politického 

fenoménu, jako sociální praxe, v jejímž rámci také vzniká vědění o minulosti – domnívám se, že si  

nevystačíme pouze s výzkumem proměny diskurzu,  diskurzivních formací  či  diskurzivní  praxe. 

Pokud  bychom  se  omezili  pouze  na  analýzu  textů,  jen  stěží  se  nám  podaří  zobrazit  zásadní 

proměny, k nimž došlo na začátku 50. let, ve druhé polovině 50. let a následně od poloviny 60. let  

do roku 1968. Diplomant tedy snáší řadu pádných argumentů proč nepracovat s konceptem změny 

paradigmatu, současně však nenabízí badatelský postup, který by téma postihl v celé jeho šíři. Tyto 

mé polemické poznámky nechť slouží jako východisko pro diskuzi v rámci obhajoby diplomové 

práce, která sama ukazuje nutnost kombinovat výzkum sociálních a kulturních dějin historiografie s 

analýzou proměn historiografických narativů (diplomant  tento přístup,  byť ve dvou oddělených 

částech, aplikuje na dějiny katedry). 

Větší  pozornost  měl  autor  věnovat  stylistické  stránce  textu.  Diplomant  často  pracuje  s 

dobovou  terminologií,  která  měla  specifické  místo  v  komunistickém  ideologickém  diskurzu 

(dogmatismus,  schematismus).  Text práce by si  zasloužil  opatrnější  práci s těmito pojmy,  např. 

formou  vysvětlení  jejich  dobových  významů  či  uvedením  autorského  stanoviska  k  dnešní 

relevantnosti  této  specifické  terminologie.  Druhá  poznámka  se  týká  gramatických  chyb,  někdy 

skutečně školáckých, které kazí dojem z jinak vydařeného textu. 

Celkově však diplomovou práci Jana Calty hodnotím velmi pozitivně. Diplomant dokázal 

zpracovat vytyčené téma na základě pečlivého studia relevantních pramenů a odborné literatury. 

3 Nepříliš jasná je autorova polemika s konstatováním, že nástup nového paradigmatu přišel v roce 1963 – v mé práci 
tvrdím, že první polovina 60. let je obdobím krize a rozpadu výkladů, které se ustavily ve druhé polovině 50. let. Ovšem 
netvrdím, že se „přes noc“ ustavilo nové paradigma. Naopak 60. léta líčím jako dobu kolapsu poststalinského 
paradigmatu, krize, konfliktů a ustavování paradigmatu nového, přičemž nedávám, vzhledem k bouřlivému vývoji let 
1968-70, definitivní odpověď na otázku, zda se nové paradigma (jako komplex zahrnující narativy a výzkumnou i 
institucionální praxi) zcela zformovalo. 



Současně  ukázal  schopnost  vést  odbornou  polemiku  a  kriticky  argumentovat  formou 

historiografického textu. Práce tak přinesla nejen nové poznatky k dějinám české historiografie po 

roce 1948, ale předložila  rovněž polemické argumenty pro další diskuzi o fenoménu stranického 

dějepisectví  a  možnostech  jeho  výzkumu.  Diplomovou  práci  proto  doporučuji  k  obhajobě  s 

hodnocením výborná.

Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D.

V Praze, 5. září 2014


