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    Bakalářská práce, jež vznikala v rámci česko-francouzského historického semináře ÚČD, si 

klade za cíl komparativně přistoupit k dílům předních francouzských historiků 

specializovaných na české  a středoevropské dějiny, Ernesta Denise (1849-1921) a Victora-

Luciena Tapié (1900-1974). Jejich badatelské zájmy se v mnohém překrývaly,  patřili však 

k jiné generaci a také jinému konfesnímu a politickému táboru.  

    Adam Štverka již v úvodu právem upozorňuje na metodologické úskalí, představované 

markantními rozdíly v dostupné pramenné základně i rozsahu sekundární  literatury.  Jinak 

řečeno, k Tapiého osobnosti má historik pro všestranné posouzení – zvláště v češtině – 

mnohem méně podkladů. I ve Francii zájem o tuto osobnost ožil teprve nedávno. Je třeba 

ocenit, že Adam Štverka jakožto student oboru historie-francouzština neměl sebemenší 

problém s prostudováním pramenů a literatury ve francouzštině a využil možnosti srovnávat 

dostupné překlady do češtiny s originálem.   

     Autor bakalářské práce podle mého názoru správně pochopil, že osobnosti  obou  

historiků nelze odtrhovat od vývoje francouzské (ba ani české) společnosti jejich doby. 

Denise krom původu z hugenotské rodiny  silně poznamenaly události roku 1870 a ztráta 

Alsaska a Lotrinska.  Přestože již první větší  Denisova práce, příznačně věnovaná husitství  



(Huss et la guerre des hussites)  vznikla pod vlivem českých historiků, zvláště Palackého,  

politická tendenčnost byla  ve srovnání s pozdějšími spisy méně výrazná. Monografie Konec 

samotnosti české , výrazněji ideologicky zaměřená, měla ovšem neskonale větší ohlas, a to i 

mimo ryze odborné kruhy. 

    Souhlasím s Adamem Štverkou v názoru, že zásadním mezníkem v Denisově tvorbě je dílo 

La Bohême depuis la Montaigne Blanche z roku 1903.  Francouzský historik zde ani 

v nejmenším neskrýval svoji politickou angažovanost; v českém překladu vyjadřuje jeho 

přesvědčení poměrně známý citát: „Co do klidné lhostejnosti, kterou jistá škola chce  

požadovat od historiků, nevěřím v ní, a nikdy jsem se s ní nesetkal.“  Svůj přístup nazýval 

„hypotézou“; jinak řečeno vycházel   z předpokladu, že dějiny nelze psát bez vyhraněného 

pohledu. Historikovo zaujetí shledává mnohdy užitečnějším, než přesné líčení faktů.  

      Za přínosnou část Štverkovy práce  považuji podkapitolu 2.3:  Ernest Denis ve sporu o 

smysl českých dějin. Na s. 17 autor podle mého názoru právem podtrhuje, že ač se ve sporu 

o smysl českých dějin koncem 19. století mnozí na Denise odvolávali, on sám do sporu přímo 

nezasahoval.    

     Adam Štverka v těchto pasážích navazuje na výzkumy Doubravky Olšákové, která vhodně 

upozornila na některé tendenční pasáže českého překladu Denisovy trilogie Čechy po Bílé 

hoře z pera Jindřicha Vančury.  Sám připojuje některé postřehy k Vančurovu postupu, který si 

zaslouží bližší pozornost. Překladatel například vypustil pasáže popisu přírody, které měly 

francouzskému čtenáři přiblížit středoevropskou krajinu. Vančura však také mnohdy zkrátil či 

naopak rozšířil původní Denisovy  citace, rozšiřoval též text o vlastní vsuvky. Ve vývoji 

pobělohorských Čech  zdůraznil násilnou konverzi českého lidu ke katolictví a příchod cizí 

šlechty,  vyzdvihoval též  husitské tradice, kterým český národ zůstal i přes cizí vlivy věrný.  



     Adam Štverka připustil, že Vančura své zásahy netajil a Denis s nimi byl nejspíš 

srozuměn. V této souvislosti pokládám autorovi bakalářské práce otázku, kterou může 

zodpovědět při obhajobě: v jaké míře může tento přístup souviset s tehdejším přístupem 

k překladům, jež bývaly spíše volné?  

    Drobnější výhradu vyslovuji k názoru Adama Štverky formulovaném na s. 23. Nesdílím 

zcela údiv nad tím, že Konec samostatnosti české se v českém prostředí setkal s kladným 

ohlasem  ještě před  přeložením,  vzhledem k charakteru díla mne nepřekvapují ani ohlasy 

v Národních listech nebo Čase. Sám autor bakalářské práce Adam Štverka ostatně připouští,  

že napříč recenzemi se táhne vědomí přesahu Denisova díla z historického bádání k 

angažovanému komentování současnosti.  

      Stejně výstižně jako  Ernesta Denise se Adamu Štverkovi podařilo zachytit i badatelský 

přínos osobnosti Victora-Luciena Tapié. Autor bakalářské  práce správně postřehl, že 

novátorský přístup tohoto historika se projevil nejvýrazněji v jeho pohledu na barokní kulturu. 

Baroko nevnímá jako cizí umění vnášené do českého prostředí, nýbrž jako přirozený proud, 

který harmonicky  poznamenal českou krajinu.  

  Přínosné postřehy uplatnil Adam Štverka na s. 30 a následujících, v souvislosti  s Tapiého 

prací  La politique étrangère de la France et le début de la Guerre de Trente ans,  vydané ve 

Francii roku 1934  a již o tři roky později přeložené do češtiny pod názvem Bílá hora a 

francouzská politika. Za pozornost stojí, že i Kalista text – s autorovým vědomím – upravil  a  

vypustil přitom některé pasáže,  např. opět  o české krajině; poměrně značný posun 

zaznamenal zjevně i samotný název. 

       Hlubšího zamyšlení by si možná zasloužila Tapiého snaha – výrazná například 

v monografii věnované Jednotě bratrské z roku 1934 -   přiblížit ve vlastních  publikacích 

„francouzskému odbornému publiku díla českých historiků, odsouzených svým vlastním 



jazykem k velmi nízkému rozšíření.“ Z dnešního pohledu na badatelskou práci jde o rozsáhlé 

výpůjčky, předpokládám však, že k nim došlo s plným souhlasem autorů původních textů.  

      Polemizovat by  se dalo s přílišným zdůrazňováním Tapiého „objektivity“.  Adam Štverka 

ovšem myslím oprávněně podtrhuje (s Denisovým přístupem kontrastující) kladný poměr V.-

L. Tapiého k barokní kultuře, působení katolických kněží a jezuitského řádu. Ve Francii na 

poměrně dlouhou dobu zaujal snahou o překonání vypjatého nacionalismu (někdy ovšem i za 

cenu určité dezinterpretace pramenů: například pojetí „dvojího lidu“ vládní koncepce Jiřího 

z Poděbrad vykládané jako snaha o vládnutí obyvatelstvu, jež se bude bez ohledu na jazyk  

cítit Čechy (Bohemus) ve státoprávním slova smyslu.  

   4. kapitola bakalářské práce, nazvaná vhodně Dva historici, dvě historiografie (s. 40-42) již 

předznamenává závěr práce. Se základní linií lze souhlasit, s dílčími soudy nikoli. Například 

s tvrzením, že v dílech Ernesta Denise bychom  „…jen s obtížemi hledali známky 

v dějepisectví tehdy rozvíjejícího se pozitivismu; jak vzletnost, tak způsob vyprávění se stále 

nesou na perutích velkých francouzských historiků devatenáctého století.“ Metoda 

pozitivismu a literárně vzletný styl nebývaly u francouzský historiků Denisovy doby v 

nesmiřitelném v rozporu.  

      Vytknout by se daly některé unáhlené, resp. sporné formulace: „Jakkoli ohromný celek 

Denisovo dílo představovalo, způsobem sepsání řadilo se stále ještě do školy velkých 

francouzských historiků minulého století…“ Myslí se tedy dvacáté století?  Snad jen 

nedopatřením je  na s. 23 označen francouzský časopis Revue historique za „plátek“ (čímž 

nezpochybňuji názor, že i  „klasické“ historické časopisy publikují tendenční recenze). V roce 

1891, kdy časopis Revue historique zmíněnou recenzi publikoval, vycházelo nicméně i ve 

Francii mnoho tiskovin, pro něž bylo toto hanlivé přirovnání přitažlivější. Chvatu při 

dokončování bakalářské práce lze nejspíš přičíst některé stylistické neobratnosti a  gramatické 



chyby, jichž se v budoucnu autor jistě při větším soustředění dokáže vyvarovat (typu 

„...Kalousek s Gollem pak pouze prohubovaly Palackého závěry“ na s. 14). 

 

Závěrem posudku:  Adam Štverka ve své bakalářské práci prokázal, že si osvojil základy 

historické práce, dokáže si vyhledat základní prameny a literaturu (včetně cizojazyčné), 

kriticky k nim přistoupit a přispět vlastními poznatky a názory. Jeho bakalářská práce splňuje 

nároky, kladené na tento typ kvalifikačních prací, proto ji doporučuji k obhajobě.  

     

 

 

 

V Praze dne 9. 8. 2016                                                              Prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr. 

 

 

 


