
Posudek diplomové práce Bc. Magdaleny Šťastné Ústav pro soudobé dějiny AV ČR očima 

pamětníků. Mikrohistorická sonda do každodenního života vědecké instituce 

Autorka si vybrala velice atraktivní, ale zároveň obtížné téma. Mikrohistorické sondy do života 

vědeckých institucí, které akcentují především pohled nevýzkumných pracovníků, mohou přinést 

řadu nesmírně zajímavých poznatků, které umožní zcela netradiční pohled na mechanismus 

fungování těchto pracovišť. V daném případě jde navíc o dobu vzniku zcela nové instituce, která se 

formovala v dobách, kdy naopak řada jiných pracovišť v oblasti historické vědy zanikala. M. Šťastná se 

zároveň pokusila celý obraz zasadit do rámce tehdejšího společenského vývoje i proměn v rámci 

Československé akademie věd. Určitou pozornost věnovala rovněž přehledu situace v bádání o 

soudobých dějinách v několika evropských zemích i v USA. Je samozřejmé, že nemohla usilovat o 

podání nějakého celkového obrazu a spíše se koncentrovala na několik vybraných tematických 

okruhů, jež se snažila zároveň určitým způsobem analyzovat. Zaměřila se např. na problematiku 

genderu, což odráží i skutečnost, že zatímco mezi výzkumnými pracovníky a vedením ústavu 

jednoznačně dominovali (a do značné míry dominují) muži, mezi nevýzkumnými pracovníky v tzv. 

servisních profesích stejně jako na většině dalších pracovišť Akademie věd ČR převládaly (a do značné 

míry převládají) ženy. Vedle toho se ale autorka zaměřila i na problematiku atmosféry na pracovišti, 

společným aktivitám a velmi důkladně probrala zejména postavení knihovny ÚSD a její vývoj. Určité 

rozpaky ve mně vyvolala podkapitolka věnovaná „společenské angažovanosti“ narátorek před rokem 

1989. Důvody jejího zařazení mi bohužel ucházejí a osobně se mi příčí hledání rozporů ve vyjádřeních 

narátorek k této problematice. Členství v Socialistickém svazu mládeže (případně Československém 

svazu mládeže), natož v Pionýrské organizaci ČSM či v organizaci Jisker (nikoliv Jiskřiček, jak tvrdí 

autorka) považuji v dané generaci skutečně za banální záležitost, kterou není potřeba zvláště 

rozebírat. Pokud se týká členství v samotné KSČ, o něm hovoří pouze dva vědečtí pracovníci mimo 

hlavní skupinu narátorek (V. Čelko a M. Otáhal) a ani v jejich případě se nedomnívám, že by tento 

fakt nějak ovlivňoval každodenní život v ÚSD AV ČR a bylo by zapotřebí ho v takto zacílené práci 

probírat. Oba narátoři navíc přestali být členy KSČ již více než dvacet let před svým příchodem na 

ÚSD. 

I když určitá míry „mozaikovitosti“ práce se dá očekávat, nemohu se zbavit pocitu, že některá témata 

autorka skicuje až příliš lehkými tahy, což přiznává i v závěru a do jiných (především do provozu 

knihovny) se zase má tendenci poněkud zamotávat. I když podobných mikrohistorických sond 

nevzniklo zatím v českém prostředí zrovna mnoho, určitě by v některých momentech stálo za 

srovnání minimálně s nedávno zveřejněnými rozhovory s nepedagogickými pracovníky Filosofické 

fakulty UK1, kde se najdou např. mnohá styčná témata týkající se vývoje knihovnické techniky apod. 

Také si myslím, že měla autorka více zdůraznit specifika skupiny narátorek, především skutečnost, že 

jde o pracovnice, které působily v ÚSD AV ČR řadu let a mají k tomuto pracovišti velice silný vztah. 

Chápu, že zarámování sondy do společenského rámce a do rámce vývoje akademie věd musí být 

z prostorových důvodů maximálně stručné, domnívám se však, že v některých částech si situaci 

autorka usnadnila snad přespříliš, když přebírá celé rozsáhlé bloky informací z jedné publikace a to 

v podstatě nahodile vybrané. Rušivě také na mne působily různé omyly dané možná nadměrným 

chvatem při dokončování celého textu. Tak například na s. 16 autorka patrně má na mysli Úřad pro 

dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu a nikoliv nějaký stejně zaměřený Ústav. Je také 
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 MALÝ, Filip – Livia VRZALOVÁ: Služebníci vědy. Praha, Filozofická fakulta univerzity Karlovy, 2013. 



nesmyslem tvrdit, že Archiv ÚV KSČ byl zničen (srv. s. 19) a rovněž si myslím, že prohlášení Oskara 

Krejčího navíc v rámci podobně pochybného periodika, jako jsou Parlamentní listy, musíme brát 

s velkou opatrností a rezervou. Při ÚV KSČ pak působila Vysoká škola politická a nikoliv Vysoká 

politická škola (srv. s. 21). Když hovoříme o historiografii v dobách tzv. normalizace asi nelze do 

„prorežimní historiografie představované politickými funkcionáři“ řadit Josefa Macka nebo tehdy již 

v exilu dlícího Františka Grause (srv. s. 22). Na straně 51 se pak poněkud nelogicky píše, že knihovna 

sleduje problematiku „dějin vědy a techniky“… „a výběrově pak literatura k dějinám vědy“. Zařadit 

současného ředitele ÚSD Oldřicha Tůmu mezi pracovníky, kteří do ústavu nastoupili krátce po svých 

studiích (srv. s. 77), je samozřejmě rovněž přehmat (svá studia O. Tůma ukončil již v roce 1980, titul 

PhDr. získal o dva roky později). Jako drobnou kuriozitu ještě uvádím, že na jedné straně (s. 44) 

autorka uvádí různá popisná čísla sídla ÚSD ve Vlašské ulici – jak správné 9, tak chybné 6. 

Nesouhlasím s názorem, že by vznik Akademie věd ČR souvisel bezprostředně s rozpadem 

Československa (srv. s. 31) – příslušný zákon se začal projednávat řadu měsíců před definitivním 

rozdělením státu a navazoval spíše na snahy z konce šedesátých let. Zároveň reflektoval situaci, že 

Československá akademie věd, což autorka také správně uvádí, byla dlouhodobě takřka výhradně 

českou institucí. Jediné její pracoviště na Slovensku – Virologický ústav bylo do rámce SAV převedeno 

již roku 1968. V genderových otázkách si pak podle mého názoru autorka počíná poněkud ahistoricky, 

když současné představy automaticky přenáší do kontextu počátku devadesátých let. V mnoha 

případech bylo např. používání výhradně mužských tvarů natolik zažité, že se jím ani žádný postoj 

nevyjadřoval.  

V textu lze narazit i na některé pravopisné chyby (půvabné je např. na s. 21 spojení myšlenky 

Pekařovi a Masarykovy), ale domnívám se, že není v tomto ohledu překročen běžný průměr. Zarazilo 

mě však na s. 53 v přepisu zkomolení jména rakouského kancléře Bruna Kreiského na jakéhosi pana 

Krajského (myslím, že by pro pochopení kontextu autorka měla uvést i vysvětlivku, o koho se jedná). 

Přílohy jistě zajímavě doplňují celý text, je však škoda, že zde zařazené fotografie dokumentují pouze 

současný stav a nepodařilo se nalézt vhodný obrazový materiál z počátků vzniku ÚSD. 

Celkově se práce nehodnotí snadno. Obsahuje nejen důležité informace, ale i některé zajímavé 

postřehy. Na druhé straně velký potenciál tématu zdaleka není adekvátně využit a text působí někdy 

značně ledabyle. I z těchto důvodů se domnívám, že jen velmi zdařilá obhajoba práce umožní její 

hodnocení stupněm velmi dobře. 
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