
Posudek bakalářské práce

Tomáš Bliimel: Druhý odboj vkultuře paměti vletech 1945-1948 vregionálním kontextu.

Příklad Kolínska, Praha 200]6, 78 stran, Bakalářskn próce na Úsfuvu světových dějin,

FilozoÍickáfakulta UK v Praze

Bakalářské téma Tomáše Bli'imela věnované kultuře paměti v regionálním kontextu ve

mně vyvolalo očekáváni zajímavé práce věnované mechanismům, souvislostem či cílům třeba

i politicky motivovaného utváření vzpomínkové kultury' respektive autorovými slovy kultury

paměti konkrétního regionu. K textu jsem proto přistupoval s nadějí na četbu práce

poukazující na to, jak byla produkována, respektive prosazována konkrétní podoba druhého

odboje, jaké obrazy dané politické strany' uskupení, organizace a kolektivy propagovaly ve

veřejném prostoru' jakých strategií či nástrojů vyuŽívali k distribuci odpovídajících obrazů

druhého odboje v regionálním prostředí. Předkládané dílo ale mé očekávání neuspokojilo, byť

nutno podotknout, Že samozřejmě pisatel práce není zodpovědný za prvotní naděje čtenáře

svého díla. Přesto si myslím, že by předpoklady, s nimiž jsem se chápal předkládané

bakalářské práce, mohly bý částečně naplněny, pokud by Tomáš Bli'imel více promýšlel

zvolené téma a možnosti jeho zpracování. Výsledný text se tak ocitl na půli cesty, na níŽ se

pisatel vydal. To neznamená, že by se autor nesnažil odvést práci zodpovědně. Domnívám se

však, Že se nakonec ocitl, kdyŽ ne přímo mimo, tak pouze na okraji tématu, jeŽ si ve svém díle

vytkl. Co mám na mysli?

J1ž mezi samotným názvem práce a autorovými proklamacemi v úvodu i závěru textu

cítím jisté napětí. Zatímco titul hovoři o druhém odboji v kultuře vzpomínáni obsah textu

vystihují lépe pisatelovy teze o tom, Že se v díle vlastně věnuje utváření vzpomínkové kultury

na druhý odboj. Naznačuje tedy, že mu jde o proces/y a nástroje formování oné kultury.

Vedle toho vidím slabší místo práce v případě zaché.zení s pojmy, respektive centrálním

pojmem, o nějž se chtěl autor opřít - rozhodl se psát o kultuře vzýomínání, či vzpomínkové

kultuře? Rozhodně netvrdím, že je pro mě coby hodnotitele uživání obou těchto pojmů

fatálním problémem. Úskalí však vidím V tom' Že jejich uŽití v práci vnímám jako

nereflektované. Zl<rátka ve struktuře práce, která si výkla za ciI unáření vzpomínkové kultury

na druhý odboj, bych očekával vysvětlující pasáže konkrétně se zabývající problematikou



paměti avzpomínání, míst paměti a vzpomínkovou kulturou, potažmo kulturou paměti. Autor

by čtenáře detailněji informoval o svých východiscích a vysvětlil, jak pracuje s dosavadními

tezemi a předpoklady pamět'ových studií. Prokézal by tudíž znalost problematiky či by

alespoň prezentoval snahu do ní proniknout. Sám by si uvědomil jednotlivé aspekty kultury

vzpomínání a zohlednil je v otéakách samotného výzkumu. Zde se ostatně dostávám

k dalšímu bodu svého poukazování na nedotaŽenost práce'

Připomenu dnes jiŽ nepřekvapující fakta o tom, že paměť je utvářena, Že je

nemyslitelnábez svých nositelů a médií přenosu, že m:ůže bý účelová' politicky, respektive

společensky podmíněná. Je v konkurenci k alternativnímu vzpominání, je prostředkem i
polem politických konfrontací. Je prostředkem formování individuálních i kolektivních

identit...

Potenciál, jak pamět' a vzpomínkovou kulturu uchopit jako médium vypovídání o
nositelích a kontextech vznikání a pÍosazováni, zistal v práci nevyuŽit. Autor zůstal v rámci
jedné kapitoly práce pouze u evidence článků v dobovém tisku a instalace pamětních desek'

anižby si kladl další otázky a pustil se do interpretací popsaných poměrů na Kolínsku, tedy

anižby přistoupil k jižzminěné otázce_ co a jak takové projevy formování paměti kolínského
prostředí vypovídají o cílech a pohnutkách autorů a hybatelů takového vzpomínání? Co by
měly vypovídat o dobových poměrech na Kolínsku i v celé české poválečné společnosti? Byly
prosazovány konkrétní politicky či společensky podmíněné obrazy druhého odboje' jež měly
sedimentovat v kolektivní paměti občanů třetirepublikového kolínského regionu? Kultura
vzpomínání prezentovaná autorem působí dojmem spíše dané, bezproblémové a nekonfliktní

a všeobecně akceptované záležitosti. A pokud snad autor naznaěuje, že se jednalo o

konsenzuálni záležitost' jak tento fakt hodnotí? Co nám opět napovídá o dobových poměrech

specifického prostředí poválečného Československa?

Yždyt' o tom' že se jednalo o prostředí nabyté politickými sváry, konflikty,
vyjednáváním nových hodnot, norem a politických orientací, podávánanejvýš srozumitelnou
zprávu Christiane Brenner v knize Mezi východem a západem. Škoda, že ji autor v práci
nezohlednil. Předpokládám totiž, že by ho čtení tohoto textu navedlo k zajimavým úvahám.

Třeba té o tom' jak skutečně svobodné, potažmo jak limitované bylo vypovídání o
souěasnosti, ale i (nedávné) minulosti v prostředí soudobého Československa, konkrétně i na

stránkách tisku.



A vykazoval kolínský pamět'ový provozvlastně nějakou dynamiku? Soustředil se tiskvyloŽeně jen a pouze na druhoválečná témata, kterým se Tomáš Bliimel věnuje' nebo tamusela soupeřit i s dalšími historickými událostm i? Lze v případě jednotlivých listů čiorganizací hovořit o skutečně účelovém utváření kolínské paměti? A v takových textpřesahujících' ale s tématem související ch otázkáchby bylo moŽné ještě pokračovat...

Poznámku mám i k proporčnosti textu - text by měl bý věnován kultuře paměti naKolínsku' nicméně zřetelná část práce je věnována samotnému druhému odboji v oblasti iměstu Kolínu jako takovému' Rozumím autorově snaze deklarovanou kulturu vzpomínáníkontextualizovat' ale současně chci upozomit, Že kultura vzpomínání na druhý odbojpředstavuje jiný problém a jiné téma, než válečne poměry ve zvolené oblasti. Je utvářenav jiných poměrech' často i jinými lidmi a v jiném čase. Notabene mě nyní napad á, když tedyvrámci práce čtenář čte jak o druhém odboji a Kolínu, tak o druhém odboji ve vzpomínkovékultuře' jak věrohodně a pravdivě kultura vzpomínání o sledovaném problému druhéhoodboje vypovíd'á? Dochází v rámci vzpomínání na odboj po válce k nějakým výkladovým (atudíŽ interpretačním) posunům?

Veškeré poznámky' komentáře a postřehy nemají devalvovat vykonanou práci TomášeBlrimela jako takovou' Jsem skutečně toho názonl, Že se snaŽil ve svém díle podatzodpovědný výkon' Jen se nemohu jednoduše zbavitdojmu, že nabízené téma,jeho potenciálnedovedl plně vytěžit a zůstal skutečně ještě daleko před očekávaným cílem. Věřím ale, že hotento posudek přiměje k promýšlení látky a snad mu poslouží v jeho dalším bádání. Prácidoporučuji k úspěšné obhajobě, nicméně ji hodnotím stupněm clobře.

V Litoměřicích dne 5. ěeruna2016
PhDr. Jan Randák, Ph. D.
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