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Předložená dizertační práce se věnuje tématu nanejvýše závažnému. V centru autorovy 

pozornosti stojí osobnost jednoho z klíčových aktérů formování československé kultury, a to 

zejména v poválečném období, – Ladislava Štolla (1902 - 1984), vědeckého pracovníka a 

organizátora, publicisty a pedagoga. Protože se problematika úzce dotýká otázky koexistence 

moci a kultury i role intelektuálů v mocenských strukturách, jedná se o téma potřebné a svým 

způsobem aktuální. Lze konstatovat, že autor pečlivým zmapováním Štollových aktivit a 

výsledků jeho práce a úsilím o postižení jejich širších kontextů a souvislostí šel vstříc 

vytčeným cílům a podařilo se mu je naplnit. 

 Autor prokázal znalost odborné literatury a archivních pramenů. Využil různých 

metodologických impulsů. V úvodu zmiňuje jmenovitě Mannheimovu koncepci ideologie a 

utopického myšlení a teorii „politického náboženství“ (Eric Voegelin), neopomíjí však ani 

impulsy historiografie hlásící se k odkazu Karla Marxe – jmenovitě jde o koncepci „kulturní 

hegemonie“ Antonia Gramsciho, rezonující ostatně zajímavým způsobem v naší současné 

historiografii a filozofii (srv. např. práce Jana Mervarta). V jednotlivých kapitolách práce je 

ovšem „roztroušena“ řada dalších odkazů na metodologicky podnětné práce (namátkou Boris 

Groys, Pierre Bourdieu). Hodnotu Čurdovy práce bych ovšem nehledal tolik v kombinaci 

originálních teoreticko-metodologických postupů, jako spíše v poctivé heuristické práci a v 

analyticko-kritickém postupu při zpracování empirické materie, v postupu, usilujícím o co 

nejobjektivnější pohled na Ladislava Štolla a jeho roli ve společnosti. 

 Přínos posuzované disertační práce vidím v tom, že pečlivě registruje Štollovo dílo a 

posuzuje je v kontextu tvorby a na orbitech vlivu jeho učitelů a inspirátorů, kolegů a 

spolupracovníků, ale i jeho kritiků a odpůrců. Hojně využívá sekundární literatury i postupů 

oral history. Práce přináší řadu nových či nepříliš známých faktografických informací, jež 

budou velmi užitečné pro všechny historiky, kteří se budou někdy v budoucnu zajímat o 

osobnost Ladislava Štolla, o polemiky, jež ve své době vedl, a v neposlední řadě též o otázky 

spojené s utvářením českého a československého kulturněpolitického diskursu. To má jistě 

význam pro další bádání v naznačených směrech. V životopise Ladislava Štolla pochopitelně 

zůstávají „bílá místa“, například jeho pobyt v Sovětském svazu v letech 1934–1937 nebo jeho 

život za protektorátu, kde se zřejmě budeme muset smířit s absencí či nedostupností pramenů. 

 Práce přináší řadu cenných faktů o stýkání Ladislava Štolla s tak významnými 

osobnostmi, jako byli S. K. Neumann (u něho mluví Čurda o „zásadním formativním vlivu“ 

na Štolla, s nímž se dá snad srovnat jen vliv Wolkerovy poezie)), F. X. Šalda, Zdeněk Nejedlý 

či Julius Fučík. Přínosný je popis Štollova působení v Levé frontě (autor nepřeceňuje jeho roli 

v této organizaci) a jeho kritického vztahu k Josefu Horovi. Z období poválečného je cenné 

podchycení snad všech dobových polemik, v nichž sehrál Štoll nějakou úlohu. Velmi 

plasticky popisuje například jeho poměr k tvorbě Františka Halase. Mnohé impulsy přináší 

k otázce Štollova vztahu ke Karlu Teigemu. Pokouší se zasadit do kontextů Štollovo 



postavení v politických zápasech konce 40. a začátku 50. let, kde se může opřít práce jiných 

badatelů (Alexej Kusák, Jiří Knapík, Michal Bauer ad.). 

 Poněkud slabší stránku práce představuje její převážně popisný charakter. Autorovo 

nadšení nad vybraným tématem jakoby mu nedovolovalo nepodělit se s čtenářem o velkou 

masu poznatků, které vytěžil při putování po archivech a knihovnách. Pečlivě také registruje a 

rekapituluje názory jiných autorů o zvolených tématech a činí tak někdy za cenu potlačení 

vlastního úsudku. Ten přitom vyjádřit umí, jak dokazuje u kritických reflexí některých 

interpretací (namátkou odkazuji na kritiku výkladu údajně antagonistického vztahu 

surrealismu a české levice, jak jej formuloval Ladislav Cabada). Střídmost hodnocení, 

odmítnutí zařazovat osoby, jež jsou předmětem jeho zájmu, do jednou provždy daných 

„škatulek“ a zdrženlivost při formulaci rezolutních závěrů lze ovšem chápat i jako projev jisté 

autorské zodpovědnosti a uměřenosti, což jsou jistě dobré vlastnosti, které se mohou u autora 

při budoucích odborných výzkumech zúročit. 

 Jsou nicméně témata, jež by si zasloužila důkladnějšího uchopení a strukturovanějšího 

výkladu, jako je například Štollův rozporuplný vztah k avantgardnímu umění či problém, 

nakolik poválečné polemiky kulturních činitelů můžeme chápat jako pokračování polemik 

meziválečných či nakolik jsou motivace jejich účastníků již změněny. Kardinální problém 

potom představuje role intelektuálů ve stranickém a později i státním aparátu, ovládaném 

komunistickou stranou, a jejich disciplinace, a konečně i problém odpovědnosti a reálného 

vlivu Ladislava Štolla na to, jakým směrem se vyvíjela kultura v Československu, jak byla 

hodnocena a jak byli přijímáni v mocenských strukturách i ve společnosti její představitelé. 

Zajímavé by bylo také rozvinout některé závěry týkající se měnícího se Štollova postoje 

k odkazu klasiků české kultury (zejm. k dílu A. Jiráska). Práce k daným tématům přináší 

cenné empirické poznatky, ne vždy však analýza ústí v silné zobecňující závěry, respektive 

jsou často jen marnotratně roztroušeny v textu. Závěr práce je formulován jen skromně. 

 Autor přitom má schopnost upozornit a teoreticky reflektovat problémy obecnějšího 

významu. Například přínosně upozorňuje na to, jak se Štollův referát Třicet let bojů za českou 

socialistickou poezii z roku 1950 stává politickým instrumentem a „autonomním textem“, 

jehož interpretace, formované různými mocenskými skupinami, se vyvíjejí směry, které již 

Štoll do značné míry nemůže ovlivnit. Zajímavým interpretačním krokem je potom pokus o 

definici „československé ztracené generace“ („wolkerovsko-nezvalovské“), jejímž určujícím 

formativním prožitkem byl zážitek první světové války. Interesantní je formulace otázky, zda 

příklon ke komunismu nepředstavuje u této generace náhražku za ztracenou víru. Rovněž mě 

zaujalo, jak Vojtěch Čurda klade otázku po „věrnosti názorů“ u Ladislava Štolla a táže se, zda 

oddanost principům je příznakem osobní autenticity. Podobnou otázku bychom si mohli klást 

i u jeho spojenců a odpůrců, jejichž názory naopak nejednou procházely silnými 

turbulencemi. Pochopení motivů změn postojů či naopak jejich konzistentnosti by si 

pochopitelně vyžádalo u každého aktéra detailní analýzu. Ve Štollově případě předložená 

studie mnohé naznačila. 

Doktorskou dizertační práci Mgr. Vojtěcha Čurdy doporučuji k obhajobě pro 

dosažené výsledky, jež jsou plodem autorovy píle, a pro její neoddiskutovatelné kvality. 

Splňuje podle mého názoru nároky, kladené na tento typ kvalifikačních prací.  

 

V Praze dne 5. června 2018     PhDr. Jiří Křesťan, CSc. 


