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Posudek vedoucího na diplomovou práci Martiny Lustykové 
„Vývoj uznání inženýrů od roku 1860 do roku 2013. 

Biografická encyklopedická analýza.“ 
 
Bc. Martina Lustyková napsala historicko-sociologickou práci empiricko-analytického 
charakteru s názvem „Vývoj uznání inženýrů od roku 1860 do roku 2013. Biografická 
encyklopedická analýza“. Prezentuje v ní výsledky svého výzkumu inženýrů, který se 
částečně opírá o nová data získaná v rámci širšího výzkumu financovaného GAČRem 
„GP13-29861P - Vejít do kolektivní paměti: sociální konstrukce uznání v českých a 
slovenských národních prozopografických publikacích“. Vzhledem k počtu stránek, existenci 
poznámkového aparátu, počtu citovaných knih, kvantitě používaných zdrojů i metod 
výzkumu, a vzhledem ke kvalitě redakce a argumentace, hodnotím tuto práci jako 
odpovídající kritériím magisterské práce. 
 
Jak rozumět slovu inženýr? Jak sledovaná skupina vznikla v rámci procesu diferenciace a 
modernizace, jejíž předností je znalost technická. Když se díváme na dějiny českých zemí, 
popřípadě Československa, tak to jsou země, kde před i po nezávislosti byla úroveň 
industrializace obdivuhodná a to i ve světovém měřítku. I když dnes není Česká republika 
už světovou industriální špičkou, Češi rádi na tuto tradici vzpomínají, dokonce to zdůrazňují 
v historiografických debatách, aby pro svoji zemi a její dějiny získali uznání. Proto když 
Martina Lustyková provádí výzkum o socio-historické tvorbě uznání velkých Čechů a 
Slováků je analýza uznání inženýrů obzvlášť trefná. Pokud jsou Češi hrdí na svůj průmysl, 
jak je to s uznáním konkrétních inženýrů? 
Martina Lustyková si za rámec své práce vybírá teorii nacionalismu, následně zpracovává 
data z výzkumu. Ta se však nedají zpracovat tradičními kvantitativními ani kvalitativními 
metodami, neboť jde o životopisné údaje vzorků z 13 slovníků. A tak jak je to v historické 
sociologii časté, musí se výzkumník smířit s tím, že má srovnávat různé informace z různých 
období. S tímto problémem se ovšem autorka dovede smířit. To ji vede k zajímavým 
závěrům jak o podobě uznání inženýrů, tak i o jejich omezenosti. Jak je dnes možné vysvětlit 
tehdejší podivné neuznání této specializace ve slovnících velkých Čechů? Otázka zůstává 
otevřená pro další přemýšlení.  
Práce má hodně kladů, mám k ní ovšem také některé připomínky. Autorka sice ukázala svoji 
znalost různých sociologických metod, ale občas by bylo vhodné více zdůvodnit volbu mezi 
kvalitativním a kvantitativním přístupem. Čtenář zůstává taky frustrován z nedostatku 
vysvětlení hlavního závěru, což překvapující neuznání inženýrů. Ale to by bylo možná na 
další, obsáhlejší výzkum, přesahující magisterskou práci. Takové pokračování bych uvítal. 
 
Bez ohledu na uvedené náměty a připomínky považuji tuto práci za hodnotnou a zajímavou. 
Autorka prokázala schopnost syntézy a tematizace i používání socio-historických metod. 
Četba její práce je také příležitostí, jak poznat neprozkoumaný fenomén důležité české 
kulturní instituce. Proto navrhuji hodnotit práci jako výbornou. 
 
Moje otázka k obhajobě: jak se liší uznání ve slovnících velkých Čechů v porovnání třeba 
s jejich mzdou? Lze to vysvětlit nějakou sociologickou teorií? 
 


