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Jan Calta si zvolil dosud velmi málo probádané téma, což na něj kladlo jistě nadprůměrné 
nároky při heuristické práci. S výjimkou monografie V. Sommera, která se navíc týká jiného 
pracoviště, neměl k dispozici žádné historiografické zpracování, jež by mu mohlo sloužit jako 
opora. V tomto smyslu je jeho práce průkopnickou, protože je z uvedeného důvodu její text 
vybudován do značné míry na primárních pramenech.  
Časové vymezení práce je akceptovatelné. Na přelomu 60. a 70. let došlo v oboru stranické 
historiografie k tolika změnám, že je adekvátní považovat následné období za zcela 
samostatné téma, jež je vhodnější zpracovat odděleně. Ostatně v rozměru diplomové práce se 
zvolené období necelých dvou dekád 50. a 60. let jeví být dostatečně dlouhým nejen k tomu, 
aby mohl vzniknout analyticky kvalitní text, nýbrž i k demonstraci zřejmé vývojové 
dynamiky oboru odrážející v nemalé míře obecnější dobové politické podmínky. Navíc 
časové ohraničení je determinováno i institucionálně: v roce 1953 byla na Filozoficko-
historické fakultě katedra dějin KSČ a v roce 1970 v rámci normalizačního procesu byla 
zrušena.  
Výše uvedenému navzdory je práce opatřena rozsáhlým seznamem sekundární literatury 
orientující se spíše na všeobecné práce o Československu a fungování společenských věd ve 
sledovaném období. Pramennou základnu představují především fondy Archivu Univerzity 
Karlovy a dobové texty, které lze rozdělit do dvou skupin: a) tématické historické články a 
monografie autorů spjatých se studovaným pracovištěm; b) dobové diskusní příspěvky o 
normativních cílech a metodologii studia nejnovějších dějin. V omezené míře autor využil 
také metodu rozhovoru s pamětníky (Václav Kašík).  
Téma i zvolená pramenná základna do značné míry předurčily také cíle práce. Autor se 
soustředil jednak na zpracování vývoje personálního obsazení a potažmo i vývoje katedry 
jako celku a jednak na interpretaci její vědecké produkce v kontextu dobové historické vědy.  
Z jazykového hlediska je práce kvalitní. Autor píše čtivě a stylistika je zcela odpovídající 
obvyklým nárokům kladeným na diplomovou práci. 
Kromě výše uvedeného si na této práci cením ještě jedné věci. Autor je schopen odstupu od 
studovaných pramenů a v otázkách interpretace neváhá pustit se do křížku s existující 
historiografickou produkcí a jejími interpretačními rámci. To se týká především jeho 
polemiky se závěry knihy Vítězslava Sommera. Musím uznat, že Caltova argumentace je 
věcná a velmi kultivovaná. Na druhé straně se ovšem domnívám, že rozsáhlá polemika se 
Sommerem má v podstatě skromné jádro – je jím otázka definování pojmu „paradigma“ 
v historiografii. Podle mého názoru právě nejasnost vymezení tohoto pojmu v sociálních 
vědách, který původně pochází z oboru dějin přírodních věd, vytvořilo podmínky pro tuto 
polemiku. K této věci bych byl rád, kdyby se diplomant při obhajobě mohl blíže vyjádřit. 
Jinak se mi zdá, že mezi Caltou a Sommerem je ve skutečnosti názorová shoda větší, než by 
se mohlo z předloženého textu jevit. 
Jan Calta odvedl nepochybně dobrou práci a v kontextu diplomových prací jeho text řadím 
mezi ty nadprůměrné. Proto také bez vážnějších výhrad tuto diplomovou práci doporučuji 
k obhajobě a navrhuji komisi hodnotit ji známkou výborně.  
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