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Autorka si pro závěrečné shrnutí a prezentaci svých výzkumných, analyticko-

interpretačních a formulačních dovedností vybrala téma z pomezí dějin vědy a též dějin 

institucionálních. Vybrané pole soudobých dějin je stále doposud spíše nezpracovanou oblastí 

dějin transformace, zvláště pak z pohledu kvalitativně zpracovávaných dějin. I proto je nutno 

autorčin kvalifikační počin ocenit. 

Deklaratorním přihlášením se k dějinám každodennosti si autorka klade za cíl 

poodhalit pozadí vzniku a popsat „dětská“ léta fungování Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, 

první to specializované instituce v českých zemích (a do r. 1992 též v Československu) 

zaměřené na primární výzkum nedávné minulosti zhruba mezi lety 1938–1989. Ve výsledku 

tak autorka činí v nevšední mikrohistorické sondě zaměřené na vnímání vývoje instituce 

očima servisních („nevýzkumných“) pracovníků a v centru jejího zájmu pak stojí zejména 

Knihovna ÚSD jakožto jedna z nejvýznačnějších domácích knihoven specializovaných na 

soudobé dějiny. Tento přístup ke zkoumání dějin instituce a potažmo vědy je v historiografii 

velmi nevšedním kontrapunktem k „tradičnímu“ popisu proměn organizačního vývoje a 

hlavně analýze vědecké produkce (a potažmo též hospodářských výsledků) dané instituce na 

pozadí doby. Autorka se tak ve vlastním tvůrčím pojetí snaží navázat na některé předešlé 

výzkumy zaměřené na podchycení vývoje některých oborů a metod na půdě USD (především 

pak orální historie). 

Pramennou oporou je autorce především analytická práce s orálně historickými 

prameny v podobě vlastnoručně natočených rozhovorů a též rozhovorů uložených ve sbírkách 

Centra orální historie USD AV ČR. Dále pak se snaží analýzu zasadit do kontextu za pomoci 

dalších pramenů, ať již se jedná o zdroje archivní, dobový tisk, interní tisky USD nebo 

elektronické zdroje. Vzhledem k limitované dostupnosti pramenů pro výzkum 

polistopadových dějin se tento soubor jeví jako velmi chválihodný, byť by mohl být mnohem 

širší (zejména by mohlo být využito již realizovaných rozhovorů s dalšími vědeckými 

pracovníky ze sbírek COH USD). Do diskuze bych chtěl položit v této souvislosti otázku, co 

soudí autorka o možnostech přístupnosti pramenných zdrojů po poznání dějin 

polistopadových akademických institucí a jakou hodnotu podle ní dostupné zdroje pro 

historické poznání mají? Dále pak se autorka snaží též využít stávající sekundární literatury, 

zejména pak k problematice dějin porevoluční historiografie a též bádání o soudobých 

dějinách. Ačkoliv i zde by mohl být soubor samozřejmě mnohem bohatší, pro účely práce se 

jeví jako dostačující. 

Členění práce se mi jeví jako promyšlené, byť na nezasvěceného čtenáře může působit 

jako značně „rozmáchlé“, nesourodé a dotýkající se značného množství témat: od 

problematiky výzkumu soudobých dějin v obecném kontextu až po vlastní interpretace 

životních příběhů jednotlivých narátorů a narátorek. Zejména úvodní pasáže věnované 

výzkumu soudobých dějin v zahraničí působí dosti telegrafickým dojmem a asi bylo lepší ve 

výsledku zvolit variantu většího shrnutí problematiky do ucelenější podoby s části o 

historiografii obecně. Elementární snahu začlenit českou problematiku, jež je pojednávána 

následovně, do obecného kontextu však velmi oceňuji, podobně jako snahu vypořádat se 

s nástinem vývoje ČSAV (potažmo AV ČR) na konci osmdesátých let a v raných 

devadesátých letech. Tato část totiž slouží jako vhodný odrazový můstek pro vlastní podání 

vzniku USD a dějin prvních („prečanovských“) let existence ústavu v paměti aktérů. 

Stěžejní částí je pak analýza a interpretace orálněhistorických rozhovorů, která je svou 

povahou příspěvkem značně provizorním, soustředícím se na vybraná témata. Analýza je sice 

místy poněkud povrchní a snad i „intuitivně“ vedená (bez řady žádoucích odkazů na 



teoretickou literaturu – např. o paměti, generacích apod.) a fakticky nevyústí v žádnou hlubší 

intepretaci, ovšem za její hlavní přínos považuji jedna otevření diskuze na řadu zmíněných a 

doposud fakticky tabuizovaných témat v dějinách a každodenním životě (např. genderové 

aspekty práce v USD, otázka vnímání vedení USD apod.) Za pozitivní pak dále vnímám práci 

s obsáhlými životními příběhy a návaznými polostrukturovanými rozhovory, které poskytují 

autorce možnost ponořit se do osudů narátorů a zkoumání jejich pamětní reflexe mnohem 

hlouběji (např. v oblasti rodinného života, trávení volného času apod.), než kdyby je jednalo o 

primárně rozhovory polostrukturované. Ať již jsou závěry jakékoliv, pro další badatelky a 

badatele je zde v každém případě shromážděn obsáhlý pramenný materiál a vhodný nástřel 

„repertoáru témat“, z mého pohledu navýsost vhodný pro další navazující bádání. I proto bych 

se chtěl dotázat autorky na její mínění, jakými cestami by bylo možné v bádání na tomto 

tématu pokračovat? 

Po formální stránce je sice diplomová práce na akceptovatelné úrovni, ovšem vadami 

na kráse jsou bohužel občasné překlepy, které připisuji časové tísni ve finální fázi textace díla. 

Za pozitivní považuji zařazení textových příloh, které jsou velmi cenným pramenným 

zdrojem, u některých příloh obrazových bych pak chtěl vytnout neuvedení zdroje (viz 

fotografie interiérů a exteriérů budovy USD ve Vlašské 9). 

Práci vnímám jako pozitivní završení dlouhodobého a poctivého diplomantčina 

snažení, které nebylo vůbec jednoduché, ovšem popasovala se s tímto úkol se ctí. Dílo, které 

považuji za cenný příspěvek k dějinám USD, vřele doporučuji k obhajobě a vzhledem 

k výše uvedeným výhradám navrhuji stupeň jeho hodnocení velmi dobře (2). Zároveň dávám 

ke zvážení, zdali by autorka nechtěla ve výzkumu tématu (ať již realizací dalších rozhovorů či 

analyticko-interpretačním snažením) i nadále pokračovat. 
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