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Mgr. Tomáš Masař čerpal inspiraci ke srovnávacímu pohledu na vývoj finské národní 
identity jednak z prací Miroslava Hrocha a dalších historiků.  Při studijním pobytu 
v Tampere v rámci programu Erasmus, kdy se začal učit finsky, si otevřel možnost 
studia pramenů k této problematice, které by bez znalosti jazyka nebylo možné. 
Posléze, po dokončení magisterského studia na Ústavu světových dějin, byl v roce 
2008 přijat do doktorského studia se svým projektem Srovnání vývoje národních identit ve 
Finsku a Českých zemích v průběhu 19. století. 
V průběhu doktorského studia se aktivně integroval do práce Semináře obecných a komparativních dějin. Odborně se profiloval okolo tří tematických okruhů: areálně na dějiny Skandinávie (především 19. století), problémově na vývoj národních identit a národních hnutí v Evropě v 19. století (se zvláštním zaměřením na Skandinávii a Střední Evropu), a na vývoj politických a ústavních systémů v Evropě a jejich komparace. V doktorském semináři přispíval do diskuse k problematice související s jeho výzkumem – koncept občanství, hranice a identity ve vazbě na finské sebeuvědomování, evropské pojetí konceptu hranic a identit. K této problematice se také vztahovaly jeho publikované studie. Tomáš Masař se jako externí spolupracovník účastnil výzkumných projektů SOKD, především CLIOHRES.net (badatelské sítě 6.RP) – účastnil se diskusí, organizace konferencí a publikačně.1 Byl spoluřešitelem l01-12/2010 – spoluřešitelem projektu, který získal podporu interního grantu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze „Vnímání prostoru v evropské tradici v komparativní perspektivě. Sonda do problematiky.“ Výstupem tohoto grantu byla kolektivní monografie, na níž se autorsky podílel jednou kapitolou.2 

                                                           
1 MASAŘ, Tomáš, The Czech Concept of Citizenship: Transformations in the course of the 19th 
Century, in: Isaacs, A. K. (ed.), Citizenship and Identities, Edizioni Plus - Pisa University Press, Pisa 
2010, ISBN: 978-88-8492-739-2, p. 211-214; MASAŘ, Tomáš, Frontiers and Identities Projected 
beyond Europe, in: Klusáková, L., Moll, M., Ira, J., Largueche, A., Kalivodová, E., Sargent A. (eds.), 
Crossing Frontiers, Resisting Identities, Edizioni Plus - Pisa University Press, Pisa 2010, ISBN: 978-
88-8492-737-8, p. 315-321. 
2 MASAŘ, Tomáš, Význam národního teritoria a hranice pro národní sebeuvědomovaní Finů v 19. a 
na začátku 20. století, in: Klusáková, L., Scholz M. (eds.), Pojetí prostoru v historické perspektivě, 
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Doporučenou povinnost zahraničních stáží Tomáš naplnil velmi účelně a měl i štěstí, že získal celou řadu stipendií, což se ne každému studentovi podaří. Dvoutýdenní studijní pobyt na Universitě v Kostnici v r. 2009 mu umožnil šíře ukotvit práci do kontextu výzkumu národních identit a moderních společností. Solidně založit heuristiku ke své práci mohl díky studijním pobytům ve Finsku (již v roce 2010, měsíc na Universitě v Tampere). Zcela zásadní význam  měl potom roční pobyt na Aleksanteri Institutu v Helsinkách (9/2010 – 08/2011). Poslední praktická stáž 03-06/2012 na Universitě v Tampere mu umožnila nejen doplnit studium literatury, ale podílet se na práci katedry, spoluorganizovat konference a semináře (pod vedením prof. Marjatty Hietalaové, prof. Mervi Kaarninenové a prof. Pertti Haapaly). 
 
Účast na mezinárodních konferencích splnil účastí na plenární konferenci CLIOHRES.net v roce 2008 v Praze, dále  06/2011 – s příspěvkem vystoupil na mezinárodním workshopu, Institutions in Context: The Welfare State, Universita v Tampere (Finsko) a v  06/2012 na mezinárodním workshopu, Institutions in Context: Dictatorship and Democracy, také na Universitě v Tampere.   Profesní praxi získával v průběhu doktorského studia v Informačním centru agentury CzechTourism v Praze, kde kromě poskytování informací se podílel na organizaci kulturních akcí (2007 – 2010). V roce 2014 absolvoval archivní praxi v Památníku národního písemnictví v Praze, kde po tři měsíce zpracovával pozůstalost bývalého ministra financí Jaroslava Kabeše se zvláštním zaměřením na jeho sbírku děl spisovatele Ladislava Klímy.   
Do výuky byl Mgr. Tomáš Masař zapojován nejprve dílčími úkoly – jednotlivými přednáškami a semináři. Roku 2014 vedl spolu s Mgr. Jaroslavem Irou, Ph.D. kurz pro zahraniční studenty Introduction to European Studies, roku 2015 vedl spolu s PhDr. Karlem Kubišem, CSc. cvičení Obecných dějin novověku I., od října 2014 vede kurz pro zahraniční studenty v ZS Prague in Czech Culture and Civilization of Central Europe a v LS History of Cultural Institutions. 
 
V pedagogické práci si vede velmi zodpovědně, prokazuje vědomosti i schopnost organizace výkladu. Důsledně si získává respekt, ale současně jedná s empatií ke studentům. 
Ve vědeckém prostředí, zejména ve Finsku, tam kde působil, je respektován a přijímán velmi pozitivně. O výsledky jeho výzkumu je zájem a publikace alespoň části práce v angličtině by měla pro finské prostředí velký význam.  
 
                                                           
AUC Philosophica et historica 1/2010, Studia historica LXI, Karolinum, Praha 2012, ISSN: 0567-8293, 
p. 118-143. 
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Téma disertace Tomáše Masaře zaměřené na proces národní identifikace je velmi zajímavé, zejména proto, že prohlubuje pohled na recipročně málo známé souvislosti vývoje národních identit v českém a finském prostředí. Práce je koncipovaná jako symetrická komparace dvou sociálních procesů, které probíhaly s řadou podobností a odlišností, jež však komparaci nebrání. Sociální procesy strukturuje podle aktérů, kteří se jich účastní a formují je, věnuje se jednotlivým osobnostem a seskupením, sleduje vzájemné kontakty mezi prostředími, jak je reflektují ve vzpomínkách, korespondenci či periodickém tisku. Pramenná základna pro práci je velmi solidní. Doktorská disertace vznikala dlouho, především proto, že bylo náročné zvládnout jazyk a získat prameny, ale konečné sepsání proběhlo v posledním roce. Není to nic výjimečného, že by práce potřebovala ještě pár měsíců odstupu, druhé přečtení a domyšlení závěrů ve vztahu k teoretickému východisku. U disertací to je obvyklé postesknutí školitele. Autor vychází z přístupu k národní identifikaci jako sociálnímu hnutí, jež prochází vývojem od počáteční agitace několika málo vzdělanců až po masové hnutí, tak jak je teoreticky formuloval Miroslav Hroch. Při práci s jedním příkladem, finským, který je vztahován k českému příkladu a k Hrochovu modelu, se jako doplňující a někdy alternativní metodologický rámec, uplatnil koncept alterity -  české vnímání Finů a finské vnímání Čechů jako toho „druhého“, prosazující se recipročně. Výhody a limity obou konceptů při symetrické komparativní analýze dvou případů by mohl autor představit při obhajobě. Při následné publikaci disertace, bych považovala za vhodné tento výsledek výzkumu rozvést v závěrečném shrnutí, respektive srovnávací kapitole, která by mohla vzniknout ze všech shrnujících závěrů k jednotlivým kapitolám. Ty jsou na místě v disertaci jako součást aplikace symetrické komparativní analýzy, kterou autor důsledně aplikoval, což je třeba zdůraznit a pochválit. Disertace je sepsána velmi čtivě a kultivovaně. Mohla by se stát základem pro knihu, která bude velmi zajímavá jak pro vědeckou, tak i pro širší čtenářskou obec.  
  
Disertace Mgr. Tomáše Masaře plně splňuje nároky standardně kladené na disertační práce. Disertaci velmi ráda doporučuji k úspěšné obhajobě. Práci hodnotím „prospěl“  
 
 
  

Prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. 
 
 

v Praze, 26.5.2016


