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Předložená bakalářská práce je komparativní mikrostudií o obrazu českých dějin u dvou 
výrazných francouzských historiků, Ernesta Denise (1849 – 1921) a Victor-Luciena Tapiého 
(1900 -  1974) , které od sebe dělí nejen dvě generace, ale také proměna historiografie 
realizující se v první polovině 20. století. Právě v ní francouzská historiografie měla sehrát 
podstatnou úlohu, A v ní se odehrávala i proměna historiografie české. Autor zvolil přístup 
navazujícího „dvojportrétu“, který má usnadnit popis vývojových charakteristik jako odborné 
a historiografické zakotvenosti obou historiků, tak možností jejich vlivu na české prostředí; 
nevolil tedy přístup zcela komparativní, jenž by ve strukturně synchronním pohledu sledoval 
jednotlivé osobnostní či badatelské segmenty historické práce a díla obou historiků. 

V případě E. Denise si nevšímá četnosti jeho českých vydání, což právě v tomto případě je 
symptomatickou složkou jeho recepce v českém prostředí – stejně, jako jí jsou úpravy 
originálního francouzského textu jeho překladatelem J. Vančurou. Denisova díla vycházela 
(mám na mysli především Konec samostatnosti české a Čechy po Bílé Hoře)  v několika 
vydáních ve vlastně velmi dlouhém časovém úseku (1893 – 1932), který mírně překlenuje i 
metodologické proměny české historiografie, jejichž počátky spadají na přelom 20. a 30. let. 
Lze doložit, že byla hojně čtena i později, zejména v době okupace. Denisovy knihy tedy 
plnily v české historické kultuře i jinou než jenom badatelsky-interpretační roli, jejich funkce 
byly i obecněji kulturní – a politické. 

Vydávání dvou svrchu připomenutých (a nejvlivnějších), ale i dalších Denisových prací na 
počátku První republiky je také samo o sobě příznačným rysem – nejde jen o vydavatelské 
vyslovení díků jednomu z předních podporovatelů československého odboje, vzápětí  
nešťastně doplněné Denisovou smrtí, což mohl být i další vydavatelský podnět, ale i  jisté 
„vyrovnávání se“ s dějinami: Vznik republiky byl obecně chápán i jako „odčinění“ Bílé Hory a 
shodou okolností se tak stalo právě v době 300. výročí Stavovského povstání – a  právě 
Denisovy Čechy po Bílé Hoře vycházely v l. 1920/21. A. Štverka si všiml, že v české 
historiografii fakticky chyběla syntéza českých dějin zachycující období po r. 1526. Denisovo 
pojetí českých dějin, zvláště ve Vančurových úpravách  – jak autor práce také reflektuje – 
bylo kontinuací Palackého konceptu českých dějin. 

První světová válka byla i iniciačním bodem zrodu zájmu o české a středoevropské dějiny u 
V.-L. Tapiého. Není proto divu, že se jeho osnovnými tématy v jeho zájmu o střední Evropu či 
stal české prostředí staly nacionalismus či baroko. To bylo dlouho v českém prostředí 
chápané v nábožensko-církevním zorném úhlu a v duchu českého národního a historického 
vědomí, které bylo svým založením sekularizovaně protestantské, jako „protireformační“ a 
tedy vlastně protičeské. K tomu je nutné připočítat ještě jistou „estetickou zdrženlivost“ vůči 
barokní kultuře, ať už literární či výtvarné,  zejména k architektuře – která ovšem vytvořila 
českou krajinu, takovou jakou se udržela do poloviny 20. století; tak se v českém historickém 



vědomí konstituoval dodnes přetrvávající paradoxní rozpor: naše historické vědomí je 
„protestantské“, jeho viditelné historické prostředí „katolické“ (přičtěme k němu pro jistotu i 
gotiku). Této skutečnosti si je autor práce dobře vědom (viz s. 29), i když situaci poněkud 
zjednodušuje. Nutno připomenout dílo A. Nováka, J. Vašici, Z. Kalisty a zejména výstavu 
České baroko z r. 1938, které „slepotu“ či „hluchotu“ k baroku a jeho kultuře výrazně 
oslabovaly. A pokud jde o T. G. Masaryka a J. Pekaře, tj. o jejich vzájemné spory: Masaryk 
sice navazoval na Palackého, avšak lišil se od něho zásadně tím, že nezdůrazňoval nacionální 
stránku, nýbrž podřizoval ji „humanitní ideji“; v tom navazoval spíše na Bolzana. A to platí i 
pro období po roce 1918 – viz jeho Světová revoluce. Je protiněmecký, tedy protirakouský a 
„protiněmeckoříšský“ právě proto, že jak Rakousko, tak Německo podlehlo agresivnímu 
imperialistickému nacionalismu. Ostatně jeho vztah k československým Němcům byl velmi 
porozumivý, velmi stál o dohodu mezi Čechy, Slováky a Němci; že vývoj skončil „katastrofou“ 
česko-německých vztahů je potom otázka už jiná, další. 

Předchozí odstavce měly být pouhým připomenutím hlavních českých kontextů, do nichž oba 
francouzští historikové ve svých počátcích vstupovali a které následně ovlivňovali. Víc 
samozřejmě Denis; měl k tomu i výrazně lepší podmínky. Když české a středoevropské dějiny 
začal publikačně zpracovávat Tapié, byla situace české historiografie zcela jiná. 

Zajímavá by nepochybně byla také analýza dějepisných učebnic, jichž byl Tapié autorem či 
spoluautorem, neboť v nich je českým (a středoevropským) dějinám v rámci francouzského 
školního dějepisu věnována nadměrná pozornost. 

Heuristické založení práce lze vzhledem k tomu, že jde o bakalářskou práci považovat za 
dostatečné, opírá se o takřka všechnu českou biografickou literaturu k oběma osobnostem; 
za cenné je třeba považovat využití recentní francouzské literatury, a to především pro 
hodnocení V.-L. Tapiého,  který byl opravdu v českém prostředí odsunut k zapomnění. 
Nejzřetelnější mezerou v heuristice je pominutí české edice Denisových článků, řečí a 
posudků z doby první světové války (V boji I – III, Praha 1923 s „dovětkem“ Německo a mír, 
Praha 1928 ), které by byly využitelné zejména v kapitole 2.4. Ernest Denis za světové války, 
ale v nichž se také odráží celkový Denisův pohled na české dějiny, na jejich charakter a jejich 
dobové vyústění, tj. vznik ČSR.  

Vznesené připomínky mají být podnětem k diskusi, nikoli výtkami. V rámci bakalářské práce 
jako první kvalifikační školní práce historického studia lze složitější obecné problémy 
zpravidla jen načrtnout. Proto předložená bakalářská práce, psaná i kultivovaným stylem 
(drobné prohřešky nechme stranou, neruší celkový dojem) splňuje podmínky kladené na 
tento typ práce. Doporučuji ji tedy plně k obhajobě.  

 

 

 

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 

 

Praha 6. září 2016 



 


