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 Posuzovaná diplomová práce se zabývá tématem, nad jehož vymezením vedla 

diplomantka se mnou jakožto vedoucím práce dlouhou diskuzi. Ačkoliv název uvádí téma 

poněkud širší, předmětem zájmu se ve skutečnosti stal kulturní život v Táboře, místě, k němuž 

chová autorka velmi vřelý vztah. Volba na toto téma padla mj. také proto, neboť se jedná o 

jedno z „bílých míst“ regionální historiografie (souborné dějiny města Tábora nebyly doposud 

seriózně zpracovány). I přes zúžení tématu časově i tematicky si autorka předsevzala velmi 

nelehký úkol z pomezí regionálních a kulturních dějin. I přes chvályhodnou volbu otázkou 

zůstává, jakým způsobem se podařilo s tímto úkolem vyrovnat. 

 Metodologickými axiomy se stal pokus o regionální historickou a kulturně-historickou 

sondu opřenou o archivní výzkumy, vzhled do dobového tisku a též realizované 

orálněhistorické rozhovory. Za velké negativum práce, které se jí line jako červená nit, 

považuji fakt, že se autorka nepokusila (i přes má opakovaná doporučení) alespoň 

v elementární rovině opřít o některé metodologické práce zabývající se kulturními dějinami 

(např. M. Franc, T. Rataj apod.). V pojmy „kultura“ či „kulturní dění“ proto posléze autorka 

pracuje spíše intuitivně a její práce tak ztrácí na vědecké relevanci. Bohužel se to samé týká 

alespoň letmého naznačení přístupů dějin regionálních, potažmo velmi povrchního přístupu 

k metodologickým aspektům orálněhistorickým – což se u potenciální absolventky oboru OH-

SD jeví jako dosti překvapující (a pro mě i dosti zvláštní). 

 Jak již bylo naznačeno výše, pramennou základnu autorce tvoří jednak materiály 

archivní (zejména fondy ONV a MěNV Tábor), dále pak digitalizované kroniky města 

Tábora, regionální tisk a konečně též autorkou realizované orálně historické rozhovory. 

Využití těchto zdrojů obecně kvituji, ovšem mám k nim několik poznámek. Není např. zcela 

jasné, s kolika rozhovory přesně bylo pracováno, a proto bych chtěl o osvětlení tohoto aspektu 

požádat autorku v diskuzi. Ohledně archivních zdrojů bych se chtěl dotázat, zdali autorka též 

zkoušela využít fondy OV KSČ v Táboře (případně fondů KV KSČ v Českých 

Budějovicích)? Zde nejenže by se k dějinám „řízení“ a „dohlížení“ na kulturním děním našlo 

bezesporu mnoho relevantního materiálu, ale navíc – dle mého mínění – tyto instituce 

sehrávaly ve své době mnohem důležitější úlohu, než orgány okresní státní správy, potažmo 

lidosprávy. 

 Autorka se snažila svá bádání opřít též o díla sekundární literatury, kde se bohužel 

musela vyrovnat s absencí souborného díla k dějinám města. Tento hendikep se sice snažila 

nahradit využitím řady obecněji laděných titulů, ovšem zůstala v tomto ohledu poněkud za 

očekáváním. Období pražského jara a počátku normalizace se totiž minimálně v posledním 

čtvrtstoletí stalo předmětem zájmu mnoha badatelek a badatelů a bylo popsáno řádově 

stovkami prací. V tomto kontextu se autorčiny výčet jeví poněkud chudším, ač, jak jsem již 

zmínil, nemusí nutně existovat konkrétně literatura k dějinám regionu. Bez rámování 

poznatky ze sekundární literatury totiž autorčiny závěry zůstávají „viset ve vzduchoprázdnu“, 

což je takřka do očí bijící zejména o pojednávání obecnějších témat (např. průběh pražského 

jara, fenomén občanského odporu po okupaci, otázky emigrace apod.). 

 Struktur práce jsme s autorkou také dlouhodobě diskutovali a nakonec je možné její 

výslednou podobu akceptovat. Co do vlastní historické imaginace autorka pracuje s prameny 

dosti mechanicky, nekriticky a bez větší snahy začleňovat pojednávané do širšího dobového 

kontextu, případně se pokoušet porovnávat či odlišovat regionální dění od celostátního 

měřítka. Zejména svědectví narátorů a jejich názory na určité okruhy otázek pak představují 

největší přínos práce a autorka díky nic dochází k zajímavým zjištěním (např. oblast „nové“ 

kultury v regionech apod.) Do diskuze bych chtěl autorce položit otázku, proč nevyužila 

možnosti bádat též ve sbírkách rozhovorů COH, kde se nachází řada rozhovorů k tématu 



relevantních (pokud ne narátoři přímo z Tábora, pak zcela jistě narátoři z jižních Čech)? 

(Respektive bylo by možné v krajním případě využít edici rozhovorů v díle M.Vaněk (ed.): 

„Obyčejní lidé…?!“) Dále pak bych se chtěl dotázat, zdali autorčin vztah k městu a regionu 

byl pro ni pří bádání a psaní spíše výhodou či nikoli a z jakého důvodu? Za velký nedostatek 

považuji absenci opravdu seriózního závěru, který by se zamýšlel na klíčovými problémy 

kulturních dějin regionu. Chtěl bych proto požádat autorku, aby se v diskuzi v krátkosti 

vyjádřila k těmto tématům: 1) jak se na místní úrovni vyvíjelo postavení kultury 

v inkriminovaném období ve vztahu k oficiální „moci“ a kdo onu „moc“ představoval a kdo 

naopak představoval „kulturu“; 2) jaké místo ve své době zastávali narátoři, kam se sami 

řadili a jak dnes zkoumané hodnotí (resp. jaký význam mu přisuzují); 3) v čem se (na základě 

výzkumu) Tábor lišil či naopak korespondoval s jihočeským a celostátním kulturním děním 

konce 60. let a proč; 4) jaké jsou perspektivy dalšího bádání v tématu Tábora a jeho 

kulturního dění (využití dalších archivních pramenů, tisku, narátorů,…; možnosti srovnávání 

apod.) 

 Po formální stránce je práce na relativně obstojné úrovni, ovšem vzhledem k tomu, že 

se jedná o finální verzi již přepracovaného díla, stále se zde objevuje řada nešvarů (např. na s. 

20-22, 24, 78). Svým rozsahem v počtu normostran pak tato kvalifikační práce balancuje na 

hranici akceptovatelnosti. 

 Práci i vzhledem k výše uvedeným nedostatkům doporučuji k obhajobě s velkými 

výhradami a pouze v případě vysoce nadprůměrné obhajoby a po uspokojivém 

zodpovězení všech otázek navrhuji hodnocení stupněm 3 (dobře). 

 

 

V Praze, 2. 2. 2016 

        PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 

 

 


