
Posudek školitele na magisterskou diplomovou práci Bc. Václava Fürsta Konstrukce 

identit v biografických narativech reemigrantů. Praha: Pracoviště orální historie a soudobých 

dějin FHS UK 2017, 86 stran 

 

Tváří v tvář opětovně oživeným odborným i laickým debatám o migracích v současné české 

společnosti se zdá, že diplomová práce Václava Fürsta se zabývá navýsost aktuálním 

tématem. Výběr tématu lze obzvláště kvitovat nikoliv z důvodu autorova zdánlivě 

předpokládaného konjunkturalismu, nýbrž právě naopak z toho pohledu, že jeho zájem je 

mnohem hlubší a výzkumy dřívějších počátků, než se datují současné populární debaty i 

oživený vědecký zájem. 

Co do metodologických východisek, dílo se oborově pohybuje na pomezí 

historiografie soudobých dějin a také sociální a kulturní antropologie, což se ovšem děje 

nikoliv dogmatickým způsobem (za pomoci množství odkazů na oborové autority, 

„otrockého“ napodobování apod.), ale spíše velmi pružně a ve výsledku značně produktivně. 

Z mého pohledu se namísto mechanického přebírání konceptů cizích autorů a jejich aplikaci 

na „vlastní“ téma jedná o zúročení dlouhodobého bádání, promýšlení tématu a hledání co 

nejvhodnějších a zároveň i metodologicky obhajitelných východisek. Právě v tomto přístupu 

spatřuji jedny z hlavních přínosů a pozitiv předkládané práce. 

 Autor se opírá o znalost celé řady klíčových textů sekundární literatury, ať již 

metodologického charakteru (včele s tituly, jež se zabývají problematikou paměti a identity) 

tak i děl spíše historicky laděných, které autorovi slouží jako opora faktografická. Jak jsem již 

upozornil výše, výčet titulů by v mnoha ohledech mohl být samozřejmě obsáhlejší, ovšem 

z mého pohledu v tom spatřuji autorův cílený záměr – tj. pracovat s tituly a koncepty, které 

považuje pro svůj vytčený úkol za vhodné (tj. vhodné pro sledování konstrukce identit ve 

vyprávěních českých a československých reemigrantů). Po zvážení všech pro a proti považuji 

jeho postup na legitimní, chtěl bych však autora v diskuzi požádat alespoň o zmínění důvodů, 

proč kupříkladu nepracoval s takovými díly o problematice paměti a identity (a potažmo 

reemigrace) jako je třeba Ladislav Holý, nebo celá řada děl vzpomínkové literatury či 

publikovaných rozhovorů s příslušníky české emigrace po roce 1948. Pramenná základna – tj. 

orálněhistorické rozhovory, ale i doplňkový archivní materiál – jak kriticky podotýká sám 

autor, je sice poměrně obsáhlá, pro daný úkol však více méně s omezenou vypovídací 

hodnotou. Obecně se však přikláním k mínění, že pro formát diplomové práce je to materiál 

více než dostačující, neboť ve výsledku je důležitá kvalita analýzy a intepretace, než kvantita 

pramenné základny. 

 Strukturu a samotný obsah práce považuji za jedny z jejich hlavních předností a to 

zejména díky velice promyšlenému, citlivému a zároveň i inovativnímu tematizování 

problematiky a schopnost promyšleně ji podat. Za velmi produktivní považuji snahu o 

rámcovou klasifikaci na skupiny „ilegální migranti“ vs. „dobrovolně v zahraničí pracující“, 

které dle mého soudu nejlépe vyhovuje následným tematizacím – byť je samozřejmě jen 

jednou z možných kategorií, jak lze vzorek narátorů tematizovat. Do debaty bych chtěl proto 

položit otázku, jaké kategorie si podle svého mínění autor zvolenou tematizací a typologizací 

„vyloučil“ ze své výsledné interpretace a přitom by stálo za to je v budoucnu zkoumat? Po 

obsahové stránce nemám žádných zásadních výhrad a celkově respektuji povahu autorových 

závěrů – s již uvedenou výtkou a otazníkem možného využití již natočených rozhovorů či 

analýzy vzpomínkových děl starších generací reemigrantů, které by význačně rozšířily 

možnost srovnání zkoumaných narativů. 

 Po formální stránce považuji dílo za nadstandardně sepsané. Vzhledem k poměrně 

značné míře abstraktnosti řady formulovaných závěrů je nutné podotknout, že je text sepsán 

ve velmi srozumitelné podobě, což nebývá u děl tohoto oborově-metodologického zaměření 

vůbec obvyklé. 



 Vzhledem k výše uvedenému považuji práci za nadstandartní, doporučuji ji k obhajobě 

a v závislosti na kvalitě obhajoby ji navrhuji známu mezi výborně (1) a velmi dobře (2). 
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