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POSUDEK DIPLOMNI pRACE 

Jifi Pokorny, testi a polsti historici po druhe svetove valce. Vzpominky, pameti a 

realita. Praha, PedF UK, 2007. Diplomni prace. Stran 221. 

Pro nikoho na nasI katedfe nemuze bYt pfekvapenim, ze tema prace kolegy Pokomeho se 

tYka oblasti zkoumaru hi storie cesko-polskych vztahii. UZ neobvykly rozsah prace prokazuje, 

ze tema autora velmi zaujalo a ze se mu v~noval znacn~ dlouho. To ostatne potvrzuje i rozsah 

heuristiky soustfed'ujid se temer vylucn~ na prace ceskych i polskych historikii v~novane 

dejinam druheho naroda a zeme resp. dileiho jejiho regionu. Zaroven byly vzaty v potaz 

prace, kde je paralelni vYvoj pfislusnych objektii zajmu srovnavan nebo kde byly sledovany 

jejich vzajemne vztahy. 

Jak je patme, uz samotne definovani vymezeneho tematu neni snadne. Tato skuteenost je 

zfetelne patma i v autorov~ uvodu, kde melo bYt jasneji vysvetleno, eim a proe se prace 

zabYva resp. ktere okruhy problematiky byly ponechany stranou. Vyklad, ktery v uvodu 

nalezame (s.3 - 5), neni dostateene jasny a precizni. Pokud jde 0 realie pfedchazejici obdobi, 

kteremu autor venoval struenou pozomost, je nutno zpochybnit tvrzeni, ze Josef Maciirek 

zaeal jako prvni z eeskych historikii badat v eeskych archivech (s. 2), kdyz nelze pfehlednout 

prace losefa Perwolfa. Vztahy eeske a polske historiografie od poloviny 19. stoled byly 

ostatne ve svem celku nepochybne bohatsi nez vstupni cast uvodu naznacuje, a mely by bYt 

take podrobeny zkoumani. 

Hlavnim problemem prace je absence jejiho eleneni na mensi celky. Ctenar se tak nutne 

ztraci v textu bez jakychkoli opomych bodii. Vyclenen neni ani kratky pasus vychazejici 

z vydanych memoaru a autorovych rozhovoru s historiky (z nich byl podle citad vyuZit jen 

rozhovor s Jaroslavem Valentou). Oba typy pramenii byly vsak do prace zapojeny ve velmi 

fragmentarnim, nedostateene reprezentativnim rozsahu, coz je nespoma skoda. 

Logicke by bylo rozd~leni tficetileteho obdobi 1959 - 1989 za potiZiti meznikii, ktera 

ptedstavovala leta 1968 a 1969 resp. 1980 a 1981. Tim by autor ziskal moznost dilciho 

hodnoceni jednotlivych obdobi odlisenych politickym vYvojem a usnadnil by si pozici pH 

psani celkovych zaveru prace. Moznost orientovani uvnitf prace je jest~ vice komplikovana 

nedostateenYm elenenim textu na odstavce - v fade pfipadii je na strance jediny odstavec. 

Vlastni text se tak meni v nepteruseny proud zeasti Heici zasedani eeskoslovensko-polske 

komise historikii, ve vetsim rozsahu ale rozebirajici resp. komentujici jednotlive prace a 

recenze vybrane autorem jakozto reprezentativni. Zaber autorovy heuristiky vzbuzuje 
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respekt jak z hlediska poctu praci tak s pfihlednutim k casovemu a vecnemu rozvrstveni jimi 

sledovane tematiky, ktery se tyka doby od 10. do 20. stoleti. Autorovy komentafe jsou 

veginou vecne, casto pfinaseji bystre postrehy a prokazuji schopnost nadhledu. 

Za teto situace mne mrzi skutecnosti zretelne snizujici kvalitu prace. V prve fade se jedna 

o uplnou rezignaci na adekvatni pOuZivani polske graficke normy. Nejsem si jist, zda byly 

technicke potize opravdu nepfekonatelne lze vsak v teto podobe praci predlozit polskemu 

ctenan? .DruhY'm nedostatkem je jakasi mnohonasobna nedbalost pfi psani jmen a pfijmenf 

historiku, srv. F. Katka, K. Smerda, Jaroslav Mikulka, B. Meznik, J.. Hlavacek, kombinaci 

dvou historiku byl vytvoren neexistujici Vratislav Vanecek. Jeste vice pi'ekvapf psanf jmena 

kardinala Wyszynskeho v podobe "WiSinskeho" (s. 18, 36). Jsou tyto zbytecne nedostatky 

vYsledkem pouhe nepozomosti nebo jakesi ledabylosti ? Take zpusob autorova odkazovani na 

tiskem vydane prameny je velmi vzdaleny uspokojujicimu stavu - nekde je nazev publikace 

citovan po pameti a nepi'esne (Bmo v minulosti a soucasnosti). Pokud jde 0 bibliograficke 

pfilohy, jejich ucelnost se jevi v pi'edlozene podobe jako diskutabilni. Fotografie pfislibene 

auto rem na s. 5 jsem ve svem exemplafi nenasel. 

Vycet nedostatku a diskutabilnich mist je mozno znacne rozsifit a lze je autorovi 

prezentovat dodatecne. Chce-li autor opravdu dovest sve zkoumaru k uspokojivemu a 

publikovatelnemu tvaru, je nezbytna vetsl mira discipliny, ktera by se projevila vetsi mirou 

uVaZovam 0 koncepcnich otazkach a jasnejsim profilovanim zkoumane tematiky. Byla by 

skoda, kdyby bohaty faktograficky zaklad nebyl v budoucnu zhodnocen zpusobem, ktery by 

mohl pfinest uZitek ceske i polske historiografii. 

Pi'i hodnoceni prace jsem po urcitou dobu vahal, zda by nejspravedlivejsfm bylo hodnocenf 

znamkou "dobi'e". Vzhledem k rozsahle heuristice a opravdovemu zajmu autora 0 tematiku 

vsak pi'ece jen povazuji za mozne navrhnout hodnoceni "velmi dobfe". To by vsak melo by! 

pro autora podnetem k co nejzodpovednejsimu pokracovaru v praci nad danym tematem - jen 

tak by bylo mozno dovest praci nebo nekteroujeji cast do publikovatelne podoby. 

V Praze 9. kvetna 2007 

dr. Bohdan Zilynskyj 




