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Zájem o teoretické a metodologické otázky se 
v české historiografii neustále zvyšuje. V poslední době 
nejde jen o dvě recenzované publikace, nýbrž i o publi-
kaci o kritických teoriích moderní společnosti. Ta si 
však vyžaduje samostatnou recenzní pozornost již 
vzhledem k tomu, že je inspirována dlouholetými in-
telektuálními aktivitami, v jejichž čele stojí od r. 1923 
vlivný Institut für Sozialforschung ve Frankfurtu nad 
Mohanem. Podobně je tomu tak s obsáhlou knihou 
o badatelských problémech moderních soudobých 
dějin.1 Badatelský kolektiv soustředěný kolem Lucie 
Storchové má nepochybně velkou zásluhu na tom, že 
právě díky jeho badatelskému úsilí se v české histo-
riografii zjevně zvýšil tlak na kulturu konceptualizace 
v historikově práci. Svým zaměřením poněkud připo-
míná osmidílnou německou encyklopedickou řadu 
Historische Grundbegriffe (eds. Otto Brunner, Werner 
Conze, Reinhart Koselleck, 1972–1997), která se za-
bývá základními interpretačními pojmy nejen s ohle-
dem na historiografii, nýbrž i na pojmovou vytříbenost 
publicistiky.

Zatímco v německém případě šlo o hesla řazená 
v abecedním pořádku, v českém případě se setkáváme 
se snahou o tematicky pojatou strukturaci konceptů, 
jež je vyložena v jednodílné kolektivní monografii. 
Z hlediska komplexnosti tohoto žánru v ní však chybí 
shrnující závěr. Nahrazen je velmi dobře propracova-
ným věcným rejstříkem i tím, že čtenář má u každého 
hesla k dispozici zpětné odkazy ke stejným pojmům, 
které jsou obsaženy v jiných heslech. Jednotlivé pří-
spěvky jsou také obohaceny závěrečnou pasáží o vý-
hledech dalšího bádání. Jistým problémem ovšem 
zůstává komplexnější zdůvodnění procedury vedoucí 
k tomu, že některé koncepty byly vybrány jako zá-
kladní, kdežto jiné byly opomenuty. Jejich výběr byl 
dán diskusemi na toto téma mezi autory, o nichž jsme 
jen elementárně informováni v úvodu. Nevíme tedy, 
jak se vlastně vytvářel konsens o tom, co a proč je dů-
ležité, co je méně důležité a co důležité není. Pojem 

1 Viz HRUBEC, Marek a kol.: Kritická teorie spo-
lečnosti : Český kontext. Praha 2013; ČECHUROVá, 
Jana – RANDáK, Jan a kol.: Základní problémy studia 
moderních a soudobých dějin. Praha 2014.

koncepty historikovy práce je tu spojen s důrazem na 
jeho teoretickou výbavu. Okolnost, že jeho předporo-
zumění tématu, které zkoumá, je též ovlivněno ať již 
přiznanými nebo jen podvědomými světonázorovými 
či jinými hodnotovými preferencemi, je přitom spíše 
komplementární než konstitutivní komponentou jed-
notlivých autorských přístupů.

Samostatné pojednání o tom, jak se současná 
historiografie dopracovala k pojmu konceptualizace 
a jak se tento pojem vyvíjel, zde citelně chybí. Jistým 
překvapením pro mě je, že pojem konceptualizující 
historiografie, jenž do historického bádání vnesl před 
čtyřiceti lety francouzský historik Paul Veyne, je v ně-
kterých příspěvcích sice připomínán, aniž by však 
přitom byl hlouběji analyzován s ohledem na jeho 
konstitutivní texty z let 1974 a 1976 (s. 17–18, 53, 
55, 72). Konceptualizující historiografii tehdy chápal 
jako opravdovou historiografii. Bral přitom v úvahu mj. 
ideální typy Maxe Webera, jež jsou schopny pojmeno-
vávat konkrétní události prostřednictvím obecnějších 
pojmů, díky nimž se lépe orientujeme v mezilidských 
vztazích.

Ideální typy přitom chápal jako nezbytný předpo-
klad celistvosti historikova textu, jenž je musí ovšem 
konstruovat s ohledem na dobu a témata, kterými se 
zabývá. Pojímal je tedy historičtěji a tudíž i v menší 
míře „univerzálnosti“ než Weber. Nicméně však uzná-
val, že právě jejich prostřednictvím je možno překonat 
událostní pojetí historiografie. Navíc se domníval, 
že historie má blíže k filozofii než k vědě, protože 
zkoumá svůj předmět zprostředkovaně, a tudíž je ve 
své podstatě intelektuální disciplinou. Historik se 
má podle něho soustředit na to, jak nejlépe vysvětlit 
okolnost, proč lidé v minulosti jednali rozdílně od lidí 
v současnosti. Konceptualizující historiografie měla 
tudíž podle Veynových představ diferencovat mezi 
hodnotovými komponentami minulých a současných 
kulturních praxí s důrazem na sdělení, co v nich jako 
historici považujeme za charakteristické či jinak smě-
rodatné.2

Zároveň si kladu otázku, do jaké míry souzní v re-
cenzované publikaci pojem konceptualizace s bo-
jovným plakátem ruského avantgardisty a jednoho 
z tvůrců bolševické propagandy Ela Lisického, který 
jej r. 1919 vytvořil na podporu vojenské porážky bě-
logvardějců v občanské válce. Autoři jej totiž použili 
jako poutač na předním obalu své knihy s tím, že ve 

2 VEYNE, Paul: L’histoire conceptualisante. In: LE 
GOFF, Jacques – NORA, Pierre (eds.): Faire de l´his-
toire I. (Nouveaux problèmes). Paris 1974, s. 62–92; 
TÝŽ: L´inventaire des differences. Paris 1976.
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frontispisu je uvedeno jeho motto v ruštině, jež by 
se do češtiny dalo přeložit jako Rudým klínem bij(te) 
bílé. Vlastní ruský text, jenž byl integrální součástí 
umělcovy grafiky, nechali ovšem odstranit. Předpo-
kládám proto, že jim šlo o to, aby zvolenou grafickou 
symbolikou zdůraznili ofenzivnost svého počínání, 
jemuž přičítají zásadní pedagogický význam. Jejich 
pojem historie jako vědy by si ovšem zasloužil po vlně 
postmoderních ataků na vědeckost jako takovou ze-
vrubnější zdůvodnění vzhledem k tomu, že si pod ním 
lze dnes poněkud tautologicky představit především 
dějiny bádání a myšlení, jež se z „nějakých“ důvodů 
označuje za vědecké.

Jsem si přitom velmi dobře vědom toho, že jde 
o úkol nanejvýš obtížný. Jako téma byl otevřen pře-
devším ve stati o vědě a vědění, již napsali Lucie Stor-
chová a Jiří Růžička (s. 155–181). Z jejich přístupu 
k věci vyplývá, že historii, resp. historiografii mnohem 
více než jako vědu chápou v foucaultovském smyslu 
jako „vědění“, které v téměř v neomezeném rozsahu 
různých kontextualizací a konfigurací analyzuje pod-
mínky možností a hranic té části „poznávatelného“, 
jíž učenci v různých dobách přikládají větší důvěry-
hodnost, než částem jiným. Toto pojetí nevysvětluje 
ovšem to, proč je historiografie na rozdíl od historic-
kého románu či filmu „vlastně“ vědou, neboť i ony 
operují de facto s konceptem důvěryhodnosti, který 
v nich lze poměřovat např. jejich potenciálem k sym-
bolické komunikaci. Jinými slovy: čím je větší, tím jsou 
důvěryhodnější.

Zároveň mám dojem, že kolegové Storchová a Rů-
žička považují za již zastaralou vědeckou analýzu 
předmětného výzkumného pole prostřednictvím we-
berovských ideálních typů, skrze něž historik vybírá 
z konkrétní resp. neuspořádané reality to, co pro ni 
z hlediska abstraktní diferenciace považuje za repre-
zentativní, a pak se snaží prokázat vhodnost takto po-
jatých ideálních typů prostřednictvím jejich explikační 
produktivity. Tento metodologický přístup je však 
stále přesvědčen o tom, že mimo něj vědy o společ-
nosti nedokážou prosazovat smysluplné obrazy světa. 
Podle představ weberovského nominalismu jsou tyto 
obrazy navíc typologicky odlišné např. od náboženství 
či utopií proto, že nejsou založeny na víře či zbožném 
přání, nýbrž na verifikaci, o níž platí, že čím větší je její 
míra, tím správněji je ideální typ konstruován. Pravda 
jako taková pro něj vlastně neexistuje, stále však nic-
méně staví na konstrukcích interpretační pravdivosti.

Výklad publikace je rozvržen do tří hlavních celků, 
které konkrétněji strukturují témata, jež autoři po-
važovali pro svůj pohled na věc za vhodná. V zásadě 
jde o strukturaci na základě symboliky „obráce-
ného stromu“, jehož jednotu tvoří kořeny, které jsou 
v tomto případě ovšem umístěny„nahoře“. Dále jde 
o prostřední kmen a větve, v daném případě ovšem 
neumístěné nad, nýbrž pod kmenem. Nejprve jim jde 
o vlastní základní koncepty historiografie (pramen, 
metoda, událost, čas, prostor, fakt, pojem, struktura, 
proces, diskurs, narace, historický aktér, historie) 
a potom o důležité a badatelsky aktuální konceptuali-

zační zlomy, stejně jako o jejich aplikace v historickém 
výzkumu (společnost, politika, kultura, hospodářství, 
třída, gender, etnicita, rasa). Nakonec se zde setká-
váme s analytickými konceptualizačními katego riemi, 
které současní historici považují za samozřejmé (iden-
tita, paměť, modernizace, věda/vědění, diktatura a au-
toritářské režimy, válka, zbožnost, město, krajina).

Ponechme přitom stranou výběr témat v třetím vý-
kladovém bloku, i když by se dalo namítnout, proč je 
zde např. pojednána válka, ale revoluce ne, podobně 
též diktatury a autoritářské režimy vs. občanská 
společnost, město vs. venkov. Z věcného rejstříku je 
patrné, že v knize jako celku jsou nejvíce zastoupeny 
pojmy jako diskurs, kultura, politika, skutečnost/rea-
lita, ekonomika, kontext, moc a systém. Až po nich co 
do četnosti následuje dějinný vývoj. Již z této okolnosti 
je zřejmé, nakolik se tato publikace svým pojetím od-
lišuje od Úvodu do studia dějepisu, jenž vznikl r. 1985 
pod vedením Miroslava Hrocha. Autoři věnovali své 
Koncepty a dějiny totiž právě 30. výročí dokončení 
tohoto, jak sami říkají, na daném poli dosud nejvliv-
nějšího českého díla. Na výkladu jejich publikace má 
více než pětinový autorský podíl Jan Horský, po něm 
následuje s necelými 17 % Jiří Růžička a za něj se řadí 
s 10% Lucie Storchová. Dohromady tedy napsali při-
bližně polovinu textu. K tomu dodejme, že v patnácti-
členném autorském kolektivu je zastoupeno pět žen.3

Teoretická reflexe problematiky obsažená v jed-
notlivých příspěvcích je vesměs imponující. Jistým 
problémem je však výběr autorit, které jsou pro dané 
téma považovány za reprezentativní. Nejde přitom 
jen o to, že většina z nich se rekrutuje z anglicky či 
německy psané historiografie a dalších společenských 
věd, po nichž následuje francouzsky psaná produkce. 
Za závažnější v tomto směru považuji totiž okolnost, 
do jaké časové hloubky se přitom jde a do jaké míry je 
přihlíženo alespoň k té části české historiografie, jež 
se utvářela v živém kontaktu se západními metodolo-
gickými vzory, k nimž byla schopna přidat též „něco 
ze svého“. Historik hospodářských a sociálních dějin 
by např. očekával, že v rozsáhlé stati o hospodářství 
(s. 155–181), budou vzaty v potaz také vlivné autority, 
jež se zabývaly hospodářskými cykly, krizemi (Josef 
Schumpeter) či společenskou a kulturní rolí peněz (viz 
alespoň Jacques Le Goff, Niall Ferguson a Georg Si-
mmel). Připomínám to proto, že Jiří Růžička ve svém 
výkladu klade mj. důraz na teoretické koncepty hospo-
dářského vývoje, resp. změn. K tématu kapitalismu by 
proto snad stálo za to připomenout z českých histo-
riků alespoň Jaroslava Purše, Pavlu Horskou a Milana 
Myšku.

Z pochopitelných důvodů nemohl zmínit francouz-
ského ekonoma Thomase Pikettyho, jehož bestseler 
vyšel již francouzsky (2013), anglicky a německy 

3 Radek Buben, Veronika Čapská, Miloš Havelka, Jan 
Horský, Jaroslav Ira, Markéta Křížová, Rudolf Kučera, 
Karolína Pauknerová, Michal Pullmann, Jiří Růžička, 
Lenka Řezníková, Matěj Spurný, Lucie Storchová, 
Karel Šima, Jan Tuček.
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(2014) a pod názvem Kapitál v 21. století má v květnu 
2015 vyjít i česky. Růžičkův příspěvek je zpracován se 
sympatickým intelektuálním nasazením, po jeho pře-
čtení se nicméně vtírá otázka, zda je u takto širokého 
pojmu vůbec možno vybrat konceptualizace, u nichž 
lze dosáhnout relativní shody o tom, že jsou alespoň 
pro moderní hospodářské dějiny reprezentativnější, 
než jiné. Ve stati o modernizaci postrádám alespoň 
zmínku o Bedřichu Loewensteinovi, Janu Kellerovi 
a Milanu Hlavačkovi, v pojednání o městech o Jiřím 
Musilovi a Ludě Klusákové. Dále se lze např. ptát, 
zda jsou pro pojednání o rase ještě relevantní názory 
rakouského sociologa Ludwiga Gumplowicze a zda je 
v příspěvku o třídě možno ponechat stranou francouz-
skou historiografickou tradici, na niž u nás před více 
než pětadvaceti léty upozornila Ivana Holzbachová.4

V případech, v nichž se autoři zabývají velkým 
množstvím autorit, dochází občas i k tomu, že jejich 
výklad směřuje k literárnímu tvaru pestrobarevné 
mozaiky, v níž poněkud zaniká to, co si o předmětu 
svého výkladu vlastně myslí sami autoři. Promyšlená 
redukce autorit v sevřenější tematizaci po mém soudu 
vede spíše k tomu, že je takový výklad nejen přehled-
nější, nýbrž je i zřejmější, jak se vlastně autor staví 
k tématu, o němž pojednává. Za samostatnou recenzi 
by jistě stálo zpracování problému, v jakém diskur-
sivním prostoru se autoři pohybují. Mám totiž dojem, 
že někteří z nich oscilují mezi „objektivismem“ vel-
kého počtu historiografických autorit, o něž se opírají 
a jiní se zase pokoušejí o cosi, co bych nazval „zlatou“ 
střední cestou mezi nominalismem, jenž klade důraz 
na konstrukci interpretačních pojmů a realismem, 
v němž pojmy vždy nějakým způsobem vystupují z ja-
zyka směrem k „realitě“ ležící mimo něj, jak je patrné 
např. ze závěru stati Jana Horského o struktuře (s. 67).

V jiných příspěvcích se zase tak či onak projevuje 
snaha o překonání postmoderního relativismu tím, 
že se autoři z historiografie snaží učinit opět předmět 
kritického bádání o společnosti. Představitele tohoto 
trendu rovněž zajímá, do jaké míry lze tímto způsobem 
reagovat na problémy doby, v níž žijeme, aniž bychom 
se vzdali postmoderního metodologického instru-
mentária všude tam, kde umí lépe než modernistické 
přístupy postihnout jak, případně i proč a v jakých 
kontextech se konstitují pojmy a jejich významy, skrze 
něž jako historici interpretujeme minulost v interakci 
s celou škálou informací, které o ní máme k dispozici. 
Tímto či podobným směrem se, jak se domnívám, vy-
daly mj. příspěvky Karla Šimy o naraci (s. 87–94), 
Lenky Řezníkové o prostoru (s. 36–45) a Michala 
Pullmanna o společnosti (s. 121–132). Iniciativní roli 
genderových studií při prosazování teoreticky sofisti-
kovanějších konceptů v historiografii zase zdůrazňuje 
Lucie Storchová (s 194–204).

Zatímco první recenzovaná publikace vychází z he-
terogenní a místy i hybridní plurality konceptualizací, 

4 HOLZBACHOVá, Ivana: Společnost – dějiny – 
struktura : Historický materialismus a škola Annales. 
Praha 1988, s. 99–104.

druhá se zabývá „jen“ metodami historické séman-
tiky. Její autoři se hlásí k metodologickému odkazu 
Josefa Macka, zejména pak k jeho inspirativní stati 
Historická sémantika, kterou vydal r. 1991 v Českém 
časopisu historickém. K tomu dodejme, že její pů-
vodní verze nemohla r. 1970 vyjít v Československém 
časopise historickém, ačkoliv již byla v stránkové ko-
rektuře. V české historiografii existovala ovšem také 
paralelní linie metodologického využití historické 
sémantiky, kterou ve své monografii o průmyslové 
revoluci představil Jaroslav Purš, jenž se v této souvis-
losti hlásil k inspiraci Lucienem Febvrem. Tato linie 
zůstala v publikaci Slovo a text ovšem nepovšimnuta, 
přestože Purš měl ke kvantifikaci historických procesů 
podobně blízko, jako její autoři zdůrazňují kvantifi-
kační metodologické instrumentárium historické sé-
mantiky.5

Jejich text je rozdělen do několika částí, pro něž 
jsou z metodologického hlediska klíčové takové pojmy 
jako tematická koncentrace textu, tematická koncen-
trace a ideologie, klíčová slova, měření podobnosti/
rozdílnosti volby tematických slov a sémantika proprií, 
tj. vlastních jmen s důrazem na toponyma. Přístup 
autorů k věci nepochybně potvrzuje tezi, že propra-
covaná kvantitativní analýza posunů ve významech 
stejných slov, jejich valencí a proměn po diachronní li-
nii je zjevně produktivní interpretační strategií. Nejen 
lingvistům, nýbrž i historikům tak dává komplexnější 
interpretační možnosti, které jsou sofistikovanější 
než historickosémantické metody, jež nejsou kvanti-
tativní. Historika hospodářských a sociálních dějin 
zde zaujme především analýza novoročních proslovů 
československých, resp. českých prezidentů v letech 
1949–2013 (Radek Čech) a pojmů dělník a rolník, 
měšťák, maloměšťák, partaj/ strana a demokracie 
(Jaroslav David). K nim lze přiřadit stať o regionál-
ních novinách v Opavě a Ostravě-Přívoze na přelomu 
19. a 20. století ve vztahu k ideologickému boji, nacio-
nalismu a antisemitismu (Hana Šústková), v níž však 
postrádám ohled na sociálně-demokratický tisk.

Zároveň je zřejmé, že výsledky kvantitativně pojaté 
sémantické analýzy závisí stejně jako u jiných historic-
kých metod na výběru informačních zdrojů, které mají 
tomuto účelu posloužit. Větší pozornost by si však za-
sloužila otázka konstrukcí reprezentativnosti tohoto 
výběru a s ní spojených interpretačních hypotéz. Tímto 
prizmatem lze např. nahlížet výklad sémantiky pojmu 
proletář. Teze, že na její proměny měl zásadní vliv mo-
dernizační vývoj společnosti a zejména pak pronikání, 
resp. prosazování komunistické ideologie 19. století 
do veřejných diskursů (s. 150), je sice správná, nic-
méně příliš povšechná. Autorům totiž unikl význam 
revoluce 1848–1849 pro zásadní posun v této séman-
tice, v níž se proletáři např. v Paříži či Vídni stali poli-
tickou silou, jež rázně vstoupila do veřejného prostoru, 
aby v něm prosazovala své požadavky formou maso-
vého sociálního protestu (srov. s. 144nn.).

5 Srov. PURŠ, Jaroslav: Průmyslová revoluce : Vývoj 
pojmu a koncepce. Praha 1973, s. 29–119.
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Do tohoto pojmu pak začala být vkládána různá 
sémantika, jež nebyla zdaleka jen marxistická, jak je 
ostatně velmi dobře patrné z Klácelova novinářského 
slovníku z r. 1849, jejž však autoři této publikace opo-
míjejí. Právě on totiž velmi dobře dokumentuje, že pře-
vratná doba je schopna do jazyka delegovat celou řadu 
výrazů, jež se v něm dosud nacházely jen zřídka nebo 
začaly pod jejím tlakem zjevně měnit svůj význam.6 
Tím se vracím k otázce, nakolik jazyk určuje naší in-
terpretaci dějin, či zda jsou to spíše „vnější“ signály 
společenských změn, které určují interpretaci dějin 
v našem jazyce. V této souvislosti se v publikaci Slovo 
a text setkáváme s jistým důrazem na realistickou in-
terpretaci tohoto vztahu, v níž hypotéza společenské 
změny ovlivňuje sémantický rozbor jazyka, jenž ji má 
vyjadřovat, ovšem s tím, že se zde bere v úvahu též vliv 
typu (žánru) textů, který je analyzován a osobitost 
jeho autora (s. 61, 99, 125, 140 aj.).

Škoda jen, že se tu jen komplementárně postihuje 
vztah mezi zjištěními kvantitativní sémantické analýzy 
na straně jedné a fenoménem symbolické komunikace 
na straně druhé. K tomu by se nabízel např. závěr, že 
v prvomájových heslech se mezi léty 1949–1984 ani 
jednou nevyskytl pojem proletář, jenž byl nahrazen 
pojmem pracující, resp. dělník (s. 233). Historik by se 
totiž v této souvislosti snažil zřejmě ověřit hypotézu, 
že konfrontační potenciál, který je v pojmu proletář 
obsažen, začal ustupovat pozitivní symbolice „šťast-
ného“ budování socialistické společnosti ve jménu 

„radostného dneška“ či „radosti a krásy“ života (viz 
prvomájová hesla z let 1961 a 1977, s. 311, 313). Čes-
koslovenští komunisté v tomto jazykovém posunu 
zřejmě po více než deseti letech své vlády spatřovali 
obecně přitažlivější legitimizaci své moci, než v „bo-
jovné“ symbolice třídního boje.

Závěrem rád konstatuji, že obě publikace mají ta-
kovou kvalitu, že je lze považovat téměř za „povinnou“ 
četbu pro všechny zájemce, jimž nestačí orientace 
v minulosti jen prostřednictvím toho, co považují za 
„samozřejmé“. V první řadě by se toto doporučení 
mohlo týkat těch profesních historiků, kteří si buď vy-
stačí takříkajíc jen se svými prameny, či se snaží vyjít 
vstříc těm ideologickým kódům současnosti, o nichž 
se domnívají, že jsou „žádoucí“. Pokud tak profesní 
historici nebo studenti historie učiní, nebudou ovšem 
postaveni před snadný úkol, neboť bude právě jen na 
nich, čím ze zde představených konceptů, teorií a me-
tod se nechají ovlivnit. Nepochybně se však mohou 
rozhodnout i proto, že budou své i badatelské inspi-
race hledat někde jinde. V každém případě však budou 
muset volit mezi tím, co je pro ně konceptuálně důle-
žité a co nikoliv.

Jiří Štaif

6 Srov. hesla Anarchie, Barikáda, Komunismus, Pau-
perismus, Proletar a Revoluce in: KLáCEL, Matouš 
František: Slovník pro čtenáře novin, v němž se vysvět-
lují slova cizího původu. Brno 1849.

ŠVIHLÍKOVÁ, Ilona: Přelom : Od velké recese k velké 
transformaci. Bratislava : Inaque.sk, 2014, 278 s. 
ISBN 978-80-89737-06-2.

Nová publikace Ilony Švihlíkové navazuje v mno-
hém na její předchozí úspěšnou knihu Globalizace 
a krize. Nové dílo vychází z velice zajímavého, byť 
kontroverzního konceptu Kondratěvových vln a také 
z teo rie chaosu. Kniha je psána srozumitelným jazy-
kem, a je proto vhodná nejen pro vědeckou obec, ale 
také pro nejširší čtenářskou veřejnost, která hledá 
alternativní zdroje informací o ekonomickém, po-
litickém, historickém a sociálním vývoji především 
západního světa. Je třeba zdůraznit, že autorka je 
mainstreamovým křídlem domácích neoliberálních 
ekonomů považována za rebelku, která se kriticky 
ozývá proti snaze nadnárodních korporací i řady poli-
tických lídrů přetavit stát na privátní zdroj příjmů pro 
vybrané šťastlivce z řad nejbohatší společenské vrstvy. 
Snad i z toho důvodu byla její kniha vydána na Slo-
vensku, kde očividně panuje mnohdy demokratičtější 
prostředí pro vydávání literatury než v české kotlince.

Švihlíková předkládá čtenářům nesmírně faktogra-
ficky a myšlenkově nabitou práci, která si jistě najde 
své čtenáře. Kniha je rozdělena na dvě hlavní části. 
V první části autorka reaguje na Velkou recesi (cca od 
r. 2008), pokračující změny poměru sil v globální eko-
nomice i v mezinárodních vztazích, na rostoucí nerov-
nost a hromadící se sociální problémy. Ve druhé části 
rozebírá dva možné scénáře společenského vývoje.

Historicko-ekonomický exkurz nás ve výkladu za-
vede do 70. let 20. století, kdy podle Ilony Švihlíkové 
došlo k zásadním změnám, které odstartovaly velké 
problémy, jimž musí společnost v současnosti če-
lit. Dle autorky došlo v tomto období k postupnému 
ukončení smíru mezi kapitálem a prací vyjádřenému 
v konceptu sociálního státu. Kdo zde cítí inspiraci 
v díle Karla Marxe, ten se nemýlí. Vedle Marxe, i když 
není v díle často citován, je to John Maynard Keynes 
a Joseph Alois Schumpeter, kterým je dávána přednost 
před jinými ekonomy. Od 70. let dochází dle autorky 
rovněž k oslabování odborů, přichází se s tzv. flexi-
bilitou na trhu práce, která deklasuje a decimuje za-
městnance, narůstá pracující chudoba, vzrůstají státní 
dluhy a také je postupně destruována střední spole-
čenská vrstva obyvatel, která by v ideálním případě 
měla tvořit jádro stabilní demokratické společnosti.

Velkou recesi vnímá Švihlíková jako selhání Západu 
(zejm. USA, Evropa) na úrovni hospodářské praxe 
i teorie. V této souvislosti hovoří o systémové krizi, 
kterou odstartovaly ekonomické změny v 70. letech 
20. století. Za jeden z největších problémů posledních 
let považuje financializaci hospodářství. Švihlíková 
píše, že se banky samy o sobě staly systémovým rizi-
kem pro světovou ekonomiku (s. 43). Otázkou je, kdo 
z politické služebné třídy se zaslouží o to, aby došlo 
k omezení finančního kapitálu a nadnárodních kon-
glomerátů. Kniha je obžalobou současného ekono-
mického stavu, za kterého dochází např. k záměrné 
výrobě zmetků, abychom byli jako spotřebitelé nuceni 
co nejčastěji kupované zboží (ideálně ihned po uply-
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nutí záruční doby) vyměnit. Autorka trefně uvádí, že 
spotřebováváme, abychom mohli vyrábět. Dále upozor-
ňuje na nechvalně známou roli významných světových 
ekonomických institucí, v první řadě Mezinárodního 
měnového fondu (dále MMF), který dostal již řadu 
národních států do katastrofální ekonomické situace. 
V souvislosti s MMF hovoří Švihlíková o již vžitém 
sousloví pochval, potop, pomož, ovládni, které MMF 
hojně využívá vůči mnoha zemím. I když se autorka 
v textu oficiálně k marxismu nehlásí, čerpá z něj sil-
nou inspiraci, kterou čtenář nalezne v často kladeném 
důrazu na soupeření práce a kapitálu (s. 59, 111 ad.). 
Za velice sympatický a mezi tuzemskými ekonomy 
převážně ojedinělý považuji důraz, který Švihlíková 
klade na obranu sociálního státu. Sociální stát byl 
v minulosti nezbytnou zárukou toho, že nedocházelo 
k rozsáhlým sociálním bouřím a nepokojům. Nebyl 
si toho jako první vědom až kancléř Bismarck, ale již 
někteří podnikatelé, např. Aristide-Jacques Boucicaut, 
majitel francouzského obchodního domu Le Bon Mar-
ché, ve kterém byly zaměstnancům ve druhé polovině 
19. století dopřávány jisté sociální vymoženosti, které 
bychom dnes mohli označit za prvky sociálního státu.

V knize se objevuje myšlenka, že sociální stát je 
možné udržet pouze za kolektivní kontroly či přímého 
vlastnictví strategických odvětví hospodářství (s. 111). 
Autorka vnímá stát jako důležitého aktéra, a proto 
zmiňuje znárodnění průmyslu (hutě, infrastruk-
tura). Nedefinuje pojem znárodnění, ale uvádí, že 
se nemusí jednat pouze a jenom o zestátnění a státní 
řízení ekonomiky. Ideální by dle Švihlíkové bylo 
omezení soukromého vlastnictví různými formami 
např. družstevnictví a participace zaměstnanců. Dle 
mého názoru je ovšem nutné přesně definovat, co se 
míní strategickým odvětvím. V každé oblasti i době to 
může znamenat něco jiného. Např. v českém prostředí 
či v Německu bylo strategickým odvětvím v 19. a ve 
velké části 20. století hutnictví. Je jím ještě dnes? Do-
mnívám se, že nikoli. Osobně považuji za strategické 
odvětví obecně energie, které slouží širokému spektru 
populace, tedy voda, plyn, elektřina atd. V soukro-
mých rukou nesmí být rovněž zdravotnictví či školství. 
Jedná se o základní služby, které nesmějí být nástrojem 
pro opatřování zisku či dobývání renty velkoburžoazie.

Konkrétnější je autorka v popisech typických 
příkladů ekonomického chování jednotlivých zemí. 
Zdůrazňuje Skandinávii (s. 113) jako úspěšný model 
(nejvyšší míra participace žen na politickém i eko-
nomickém životě, nejvyšší konkurenceschopnost, 
nejvyšší kvalita života atd.). Dále je sice uvedeno, že 
dochází k jistým modifikacím, ale tyto proměny již 
autorka blíže nerozvádí. Dle mého názoru došlo i v se-
verských zemích k rozsáhlému narušení sociálních vy-
možeností a od 70. let se situace výrazně zhoršila. Bylo 
by dobré uvést např. míru inflace, rozšíření bezdomo-
vectví, velkou kriminalitu, na kterou upozorňují také 
cestovní průvodci, zhoršení stavu zdravotnictví atd. 
Osobně se domnívám, že např. Švédsko za vlády Olofa 
Palmeho bylo v sociální rovině zcela jinou zemí, než 
jakou je dnes. Osobně bych také uvítal bližší rozvedení 

některých specifických aspektů japonské ekonomiky 
(s. 119). V knize je sice zmíněn model zaibatsu či ringi 
systém, ale bližší rozvedení např. v poznámkovém 
aparátu by čtenář hledal marně.

Fundovaný komentář Ilony Švihlíkové je v celé 
knize doplňován grafy (29) a tabulkami (27), které 
nám pomáhají blíže pochopit řadu souvislostí. Za 
velice zdařilé považuji uvádění údajů z různých spo-
lečenských věd, např. sociální mobilita (s. 119, 120). 
Tím, že se autorka nedrží pouze na poli ekonomie, má 
text vyšší vypovídající hodnotu než kdybychom sle-
dovali pouze růst HDP, HNP, inflaci atp. Neopomíná 
také na více místech zmínit změny technologií či ně-
které aktuality (např. břidlicový plyn, 3D tiskárny).

V knize je věnována pozornost také eurozóně, která 
byla dle slov autorky navržena tak, že stále stojí na 
jedné noze, a to ještě polochromé (s. 149). Švihlíková 
zmiňuje přijetí Kypru – země s nejasnou teritoriální 
integritou a navíc bankovním rájem, což je totéž jako 
si pustit do kurníku lišku (s. 150).

Po kritice současného systému, který je dle autorky 
více konkurenční mezi státy než mezi firmami a záro-
veň nesmírně surovinově a ekologicky náročný a plýt-
vavý, přichází rozuzlení v druhé části knihy v podobě 
dvou scénářů. Dle černého scénáře by mohla vzrůsta-
jící automatizace spustit lavinu rostoucí nezaměstna-
nosti, což by mělo za následek sociální nepokoje a re-
voluce. Stabilizující roli pro elity by čím dál více plnila 
mediální propaganda a pokračující degradace vzdě-
lávacího systému. Mezi prvky, jež by vedly k totalitní 
společnosti, autorka zmiňuje např. omezení volebního 
práva pro lidi bez pracovního poměru. S každou další 
stranou černého scénáře jsem se víc a víc těšil na scé-
nář pozitivní. V něm se dozvídáme, že USA a některé 
státy západní Evropy budou čelit nástupu nových 
technologií (plná aplikace informačních technologií 
a nástup 3D tisku), což vyvolá nevyhnutelný tlak na 
transformaci systému (s. 210). Oproti současnému 
stavu, kdy myšlenkově impotentní umírněná levice 
(např. Hollande) kopíruje neoliberální nesmysly, bude 
nutno přistoupit ke kvalitativním změnám v podobě 
družstevního systému, zaměstnanecké participace, lo-
kalizace ekonomiky atd. Podle Švihlíkové přivodí 3D 
tisk vyšší míru lokalizace a decentralizace (s. 211). In-
spiraci bychom dle autorky měli hledat částečně v Číně, 
ale především ve státech Latinské Ameriky. V Brazílii 
se tak můžeme inspirovat participativním rozpočtem, 
v Argentině konceptem lokální měny či přebíráním 
továren zaměstnanci (s. 213).7 Je velkou otázkou, zda 
systémové změny, které nastartovali zaměstnanci 
v Brazílii, Argentině či Venezuele bude možné apliko-
vat např. v České republice. Dle Švihlíkové pracovní 
sílu uvolněnou ze starých technologií nové technolo-
gie neabsorbují, a proto je třeba hledat alternativní ře-
šení (s. 217). Jedním z nich by mohl být čtyřdenní pra-
covní týden (s. 217) či koncept tzv. společnosti péče 

7 K této problematice podrobněji např. televizní do-
kument The Take. Existuje rovněž internetová stránka 
www.thetake.org.
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(care-economy). Jedná se o systémové řešení, které 
je zcela aktuální vzhledem k demografickému vývoji. 
Pracovní místa by se dle tohoto řešení měla nabízet 
zejména v oblastech výchovy a péče o děti, o nemocné, 
invalidy nebo o seniory. V současném systému se např. 
pečovatelka stará o nemocné či seniory, je odměněna 
bídným platem a nízkým sociálním statusem (s. 218). 
Tento stav by bylo dobré změnit. Dále se nabízí orien-
tace pracovního trhu na kulturní sféru, životní pro-
středí (tzv. zelená pracovní místa) či oblast celoživot-
ního vzdělávání (s. 219). Společnost péče by tak lidský 
potenciál směřovala tam, kde je potřeba, nikoliv tam, 
kde je zisk. Pro tuto společnost by ovšem muselo být 
omezeno soukromé vlastnictví a dominantní posta-
vení by muselo získat veřejné (kolektivní) vlastnictví 
(s. 219). Jako přelomový mezník uvádí autorka 3D 
tisk, který považuje za technologii tzv. 5. K-vlny. 3D 
tiskárny by tak měly změnit strukturu výroby v glo-
bálním měřítku (s. 220–222). Dalším aspektem je 
princip lokalizace ekonomiky. Hospodářství na lokální 
úrovni by bylo ekologické a šetrné, zaručovalo by tr-
vale udržitelný rozvoj společnosti. Drželo by produkci 
na místě a tím také zdroje. Muselo by dojít k rozšíření 
autonomního měnového a bankovního systému, roz-
voji kampeliček, družstevních záložen, energie by byla 
čerpána z lokálních zdrojů. Oblečení i základní potra-
viny by byly vyráběny a distribuovány v rámci lokality. 
Lokální úroveň by také napomohla širší participaci 
občanů na rozhodování a dalším směřování obce. Jako 
vzor uvádí Ilona Švihlíková Venezuelu, kde existuje 
přibližně 70 000 fungujících družstev, či Itálii, kde je 
zhruba 15 % družstevní ekonomiky (s. 233). Jako mo-
delový příklad z finanční sféry uvádí družstevní banku 
JAK ve Švédsku.

Jak černý, tak pozitivní scénář jsou možnými al-
ternativami vývoje a je pouze na nás kterou cestou 
půjdeme. Oceňuji, že autorka nezůstala pouze na 
poli analýzy a přikročila k futurologickému rozboru. 
V rámci šedivého a konformního neoliberálního eko-
nomického myšlení je recenzovaná kniha příjemným 
zpestřením a jistě zaujme široké zájemce o společen-
ské vědy.

Adam Židek

MüCKE, Pavel: Místa paměti druhé světové války : 
Svět vojáků československého zahraničního odboje. 
Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2014, 282 s. ISBN 
978-80-246-2563-8.

Monografie zkušeného vědeckého pracovníka 
Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR tema-
ticky navazuje na autorovu monografii Rámce paměti 
druhé světové války v českých zemích. Vzpomínkové 
práce vojáků druhého čs. odboje (2013). K tématu 
největšího válečného konfliktu v lidských dějinách již 
bylo vydáno množství odborných monografií, studií, 
vzpomínkových prací, populárně naučných publikací 
a jiných knižních titulů, které se řadí k literatuře faktu. 
Jelikož se však jednalo o konflikt globálního rozsahu, 
jenž ovlivnil značnou část tehdejší světové populace, 
nabízí se stále řada problémů, které lze reflektovat 

z mnoha prizmat téměř nevyčerpatelného množství 
pamětníků. Historici i příznivci literatury faktu již 
měli možnost se seznámit s nesčetnými memoáry 
domácích i exilových politiků, diplomatů, vojáků, pří-
slušníků odboje, členů partyzánských skupin, vězňů 
koncentračních táborů, perzekuovaných obyvatel 
z řad Židů a jiných etnických, politických a sociálních 
skupin, či sledovat vnímání konfliktu představiteli 
většinového civilního obyvatelstva. V rámci odborné 
a populárně naučné literatury vznikly publikace za-
bývající se politickými, vojenskými, diplomatickými, 
ekonomickými, sociálními a dalšími dimenzemi kon-
fliktu, včetně reflexe každodennosti různých sociál-
ních či socioprofesních skupin.

V recenzované monografii se autor zaměřil na ana-
lýzu, komparaci a syntézu dochovaných svědectví, 
vzpomínkových rozhovorů a memoárů příslušníků 
československého vojenského zahraničního odboje 
ve druhé světové válce. Detailně zpracoval svědectví 
reprezentantů československých vojáků ze všech bo-
jišť, jichž se československá zahraniční branná moc 
ve druhé světové válce účastnila (východní a západní 
fronta, střední východ a severní Afrika, piloti RAF ve 
Velké Británii, paradesantní skupiny vysazené v pro-
tektorátu atd.). Autor neopomíjí ani téma působení 
protektorátního vládního vojska v Itálii či dezerci 
mnoha vojáků armády Slovenského štátu na východní 
frontě a jejich účast v tzv. Svobodově armádě či ve 
Slovenském národním povstání. Zatímco většina his-
torických a populárně naučných publikací se v rámci 
tématu druhé světové války věnuje převážně fakto-
grafickému popisu politických či vojenských událostí, 
Mücke analyzuje prostřednictvím dochovaných svě-
dectví i psychologické aspekty konfliktu, mentalitu 
vojáků, interpersonální vztahy ve vojenských kolekti-
vech, osobní pocity a emoce. A to vše jak v rámci sub-
jektivních vnímání těchto aspektů jedinci, tak i z hle-
diska působení psychologických a sociálních faktorů 
uvnitř komunit a skupin, v nichž se pamětníci kon-
fliktu účastnili. Hlavní devizou Mückeho monografie 
je akcent na interpersonální, psychologické, sociální 
faktory uvnitř komunit československého zahranič-
ního vojenského odboje. Autor pracuje s konceptem 

„míst paměti“, tj. hmotných a symbolických památek, 
které formují kolektivní identitu. Pozitivem je, že se 
neomezuje pouze na deskripci fakt, ale pokouší se 
o reflexi dobových událostí optikou zúčastněných vo-
jáků. Detailně analyzuje rozličné aspekty pobytu čes-
koslovenských vojáků na zahraničních bojištích a je-
jich vnímání různých modelových situací. Publikace je 
přehledně strukturovaná a jednotlivé kapitoly popisují 
vztah vojáků k vlasti, jejich vnímání spolubojovníků, 
spojenců, nepřátel, velitelů, politických představitelů 
a civilních osob. Neopomíjí ani expresivní, emocio-
nální či kontroverzní vjemy vojáků, pokud alespoň 
byli ochotní tyto informace uvést. Veškerá citovaná 
svědectví doplňuje Mücke vlastními interpretačními 
rámci a analytickými komentáři. V úvodu konstatuje, 
že klasická historická „velká vyprávění“ spoluvytváří 
historické mýty, zatímco svědectví pamětníků vytváří 
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realistické vnímání historických dějů prostřednictvím 
reflexe zúčastněných osob, jejichž svědectví vytváří 
autentičtější vnímání historických procesů. Konstato-
vání je však ambivalentní. Reflexe události prostřed-
nictvím jedné osobnosti je vždy subjektivní, parciální 
a fragmentované. Pamětník či skupina pamětníků 
nemohou vnímat historický proces komplexně a glo-
bálně v celé jeho složitosti.

Každé téma autor charakterizuje ideálními mode-
lovými typy situací a osobností, které pak konfrontuje 
s realitou prostřednictvím získaných svědectví. Mücke 
nahlíží na svědectví vojáků a tematické rámce z více 
perspektiv, nestanovuje kategorické závěry. Pozitivem 
je implementace tematických celků druhé světové 
války do širšího kontextu československých dějin. Au-
tor prostřednictvím vzpomínek pamětníků analyzuje 
prvorepublikové legionářské tradice československé 
armády, vývoj politické situace v Československu po 
roce 1945, resp. 1948. Rozebírá i tragická svědec-
tví účastníků západního (a mnohdy i východního) 
odboje, kteří byli v období komunistického režimu 
vystaveni perzekuci. Velmi detailně se autor věnuje 
vnímání fundamentálních témat československých 
dějin, které v předvečer druhé světové války výrazně 
ovlivnily nacionální a morální étos československé 
společnosti – mnichovské dohodě a obsazení zbylých 
částí českých zemí a jejich reflexi z perspektivy vojáků. 
Podrobně je v knize analyzováno téma tzv. mnichov-
ského mýtu a jeho vlivu na československou společ-
nost, přičemž autor odkazuje na práci historika Jana 
Tesaře Mnichovský komplex : Jeho příčiny a důsledky 
(2000). Mücke primárně interpretuje Tesařův koncept 
bez dalších kritických komentářů. Mnichovský mýtus 
výrazně rezonuje v českém a slovenském historickém 
diskursu a existuje se k němu více interpretačních zá-
věrů (Ivan Šedivý, Jan Urban, Jindřich Dejmek, Marie 
Koldinská, Pavel Šrámek ad.). V rámci tohoto tématu 
by měl autor podle mého názoru pracovat s větším po-
čtem interpretačních konceptů, který patří k nejdůle-
žitějším v moderní československé historii.

Heuristika a analýza použitých zdrojů v publikaci 
byla bezesporu provedena kvalitně, je výsledkem dlou-
holeté badatelské práce a projevily se v ní kvality zku-
šeného vědeckého pracovníka. Mücke pracoval s ar-
chivními i tištěnými prameny, s rozsáhlým spektrem 
tuzemské i zahraniční odborné literatury, s memoáry 
účastníků zahraničního odboje i s elektronickými 
zdroji. Jako pracovník Centra orální historie Ústavu 
pro soudobé dějiny Akademie věd ČR realizoval řadu 
rozhovorů s pamětníky, které tvoří důležitou část po-
užitých zdrojů.

Jazyková stránka monografie je na solidní úrovni, 
monografie je napsána čtivě. Přesto však autor při 
redakci přehlédl drobný gramatický lapsus (na s. 89, 
pozn. 181 uvádí příslušníků polského regionu, při čemž 
míněni byli příslušníci polského legionu; totéž na 
s. 192, pozn. 381). V textu však nalezneme i některé 
faktografické chyby, nepřesnosti, či sporné a vágní 
interpretace. Například na s. 129 (pozn. 274) je jako 
datum zahájení operace Barbarossa uvedeno 21. čer-

ven 1941, ovšem ve skutečnosti k napadení SSSR 
Německem došlo o den později. Na s. 186 se autor 
zmiňuje o průběhu polského tažení v roce 1939 a píše 
o historickém mýtu nasazení polské kavalerie proti 
tankům, což je stereotyp generovaný goebellsovskou 
nacistickou propagandou, který byl již nejednou v od-
borné literatuře revidován a reinterpretován. Ve sku-
tečnosti, přestože Německá armáda v polském tažení 
záhy zvítězila, utrpěla citelné ztráty (16 000 mrtvých, 
celkové ztráty více než 40 000 mužů) a letecký park 
Luftwaffe v rámci bilance svých poškozených a se-
střelených letadel utrpěl ztráty ve výši 25 % kapacity 
nasazených sil. Za velmi vágní považuji interpretaci 
na s. 187 ze zemí českých, moravských, slezských, slo-
venských a podkarpatoruských (podle mého názoru 
by správně mělo být z českých zemí, Slovenska a Pod-
karpatské Rusi, popř. z tehdejšího Československa). 
Rovněž formulace prizmatem tohoto pohledu (s. 192) 
je poněkud neobratná. Za výrazný deficit považuji 
absenci ikonografických příloh (s výjimkou fotografie 
na obálce). Vzhledem k tomu, že k tématu vojenských 
operací, politického dění i každodennosti během 
druhé světové války lze jistě nalézt množství fotografií, 
je jejich absence handicapem posuzované publikace. 
Čtenáři komplikují orientaci v knize absence personál-
ního rejstříku, rejstříku korporací a seznamu zkratek.

Přes vyřčené výtky nepatří rozhodně recenzovaná 
monografie Pavla Mückeho mezi průměrné knižní 
tituly zabývající se druhou světovou válkou. V rámci 
publikací, které se tomuto v zásadě tématu věnují, 
jistě vynikne svou originalitou, kvalitní heuristikou 
a metodologickou náročností. Laický čtenář ji pa-
trně nevyhledá z důvodu sofistikovaných interpretací 
a rozsáhlých analýz, byť i on může pozitivně kvitovat 
informační potenciál publikace. Přehlédnout Müc-
keho monografii by neměli rozhodně archiváři, his-
torici a politologové zabývající se dějinami 20. století.

Lukáš Vaculík

Zprávy o literatuře

SOUKUP, Pavel: Reformní kazatelství a Jakoubek ze 
Stříbra. Praha : Filosofia, 2011, 438 s. ISBN 978-80-
7007-359-9.

Kniha Pavla Soukupa představuje přepracovanou 
verzi jeho disertace obhájené již r. 2007. Přes dobu, 
jež uběhla od vzniku původní verze tohoto textu, stojí 
za to si jej připomenout alespoň stručnou anotací. 
Důvodem je nejen klíčový význam husitství v českém 
historickém diskursu, kdy si právě tato kapitola našich 
dějin našla cestu do světové historiografie, ale i fakt, 
že Soukupovou knihou se nám představuje nová bada-
telská generace.

Autor se ve své knize sice soustředí na významného 
husitského učence Jakoubka ze Stříbra, jeho dílo nic-
méně zařazuje do kontextu soudobých reformních 
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a heretických hnutí (hlava Reforma, hereze a kaza-
telna), stejně jako nás seznamuje s dosud ne dosti 
probádanou problematikou středověkého kazatelství 
(úvod hlavy Nejstarší kázání Jakoubka ze Stříbra). 
Právě pouze na základě širšího kontextu totiž můžeme 
lépe uchopit specifika Jakoubkova kazatelství, tvrdí 
právem autor. Kultivovaně napsané shrnutí s mnoha 
pronikavými postřehy svědčícími o značném úsilí, 
jež autor do svého textu vložil, lze přitom využít i bez 
ohledu na zbytek textu jako úvod do hned několika 
problémových okruhů. Ukazuje, jak spolu zápasily 
různé přístupy k šíření podobných představ a myšle-
nek – nakonec nad snahou oslovit každého jednotlivce 
zvláště, případně klást důraz na iniciativu laiků vítězí 
představa kněze-kazatele-vůdce, který oslovuje spo-
lečnost jako celek. Autor se domnívá, že spolu s pro-
sazováním vysluhování svátosti pod obojí oltářním 
laikům, které poskytlo hnutí identifikační praktiku, 
představovalo důvod celospolečenského ohlasu re-
formátorů okolo Husa. Rovněž „husity“ symbolicky 
spojilo s prvotní církví a bylo znamením jejich vůle 
k odporu vůči té církevní praxi, jež se zdála odporovat 
Božímu zákonu. Zároveň užití média veřejného kázání 
zabránilo marginalizaci husitství, učinilo z něj věc ve-
řejnou. Condicio sine qua non zde představovala exis-
tence měst, a tedy i publika pro kazatelskou činnost.

Toto představení jeviště a herců Soukupovi ná-
sledně umožňuje, aby svou pozornost přesunul k pro-
blematice Jakoubkových nejstarších kázání. Poměrně 
značnou pozornost autor věnuje nejprve Jakoubkově 
práci s texty, již se úspěšně snaží zasadit do soudobého 
kontextu. Čtenáře potěší i přehledná tabulka, v níž 
jsou sumarizována data pro jedno z kázání.

Sondy do homiletiky a exegeze konečně nabízejí 
důkladnou analýzu metaforiky Jakoubka i jeho sou-
putníků, jež umožňuje rozpoznat, s jakými koncepty 
a předsoudy chtěli pražští univerzitáni, aby byly jejich 
názory spojovány (zápas světla s temnotou, analogie 
mezi rytířským zápolením těla a rytířským zápolením 
ducha apod.). Soukup dále ukazuje, jak tato meta-
forika inspiruje k otevřeným vyjádřením v otázce 
spravedlivé války, přiznává také nicméně, že Jakou-
bek zde navazuje na dlouhou starší tradici pojednání 
o duchovním boji, jak je patrné z četných výpůjček 
z děl starších autorů. V následující podkapitole autor 
ukazuje, že i to, že se Jakoubek a jeho druzi pohybo-
vali v tradici soudobé učenosti, nutně neznamenalo, 
že by se nechali trpně unášet názory starších autorit. 
Obratně naopak využívali jejich metod i konkrétních 
sentencí jako nositelů myšlenky, pomocníků při for-
mulaci vlastních názorů. Zde, píše Soukup, hranice 
probíhala spíše mezi radikály a učenými mistry, ať 
již pod jednou, nebo podobojí. Autor to demonstruje 
i v poslední kapitole, jež je věnována postojům radi-
kálů. U nich se ochota navázat na starší učenou tradici 
vytrácí, neboť v jejich očích brání porozumění Písmu, 
které se jim stává jedinou autoritou, než aby pomáhala 
v jeho výkladu.

Knihu kromě shrnutí uzavírá i několik ukázek s vy-
značenými výpůjčkami, jež čtenáři pomáhají ujasnit 

si na konkrétním materiálu některá autorova tvrzení, 
následuje tradiční seznam pramenů a literatury.

Kultivovaný jazyk a snaha o sdělnost jednak do-
dává na přesvědčivosti analytickým pasážím, jednak 
umožňuje využít knihy jako úvodu do důležitého 
tématu středověkého kazatelství a pracovní metody 
středověkých učenců, případně jako čtivého a proble-
matizujícího seznámení s „předchůdci“ husitství. Na 
jednu knihu úctyhodný výkon.

David Kalhous

NOVOTNÝ, Gustav: Lékař, na kterého se zapomnělo. 
Praha : Historický ústav AV ČR, 2012, 512 s. ISBN 
978-80-7286-205-4.

Autor knihy, vědecký pracovník brněnské pobočky 
Historického ústavu Akademie věd České republiky, 
se velmi detailně a do hloubky zabývá životem a od-
bornou i společenskou činností významného českého 
lékaře Jaroslava Bakeše (1871–1930). Základem 
rozsáhlých informací k této historické monografii 
jsou precizní rešerše dokumentů v četných archivech 
a matrikách (např. v Brně, Blansku, Olomouci 
a Vídni), odborné literatury, soukromé i úřední ko-
respondence a jiných pramenů. Kniha je členěna do 
dvanácti kapitol, obsahuje obrazové a další přílohy. 
Kapitoly jsou seřazeny v chronologickém sledu jed-
notlivých etap Bakešova života a ilustrovány 66 ob-
rázky.

Bakeš pocházel ze zámožné, rozvětvené a vý-
znamné česko-německé rodiny, ke které patřily mnohé 
přední osobnosti českého veřejného života. V prvních 
čtyřech kapitolách se autor zabývá rodinnými vztahy, 
dětstvím a raným mládím Bakeše a vlivy na jeho 
intelektuální a osobnostní vývoj. Dovídáme se zde 
například, že Bakeš byl vnukem Jindřicha Wankela, 
lékaře, který se zabýval také archeologií a speleolo-
gií. Jeho otec František byl učitel, hudebník, etnograf, 
folklorista, statkář a poslanec Moravského zemského 
sněmu, matka Lucie byla etnografkou a sociální pra-
covnicí. K rodině patřil i bratranec Karel Absolon, vý-
znamný krasový badatel. Autor nachází určující vlivy 
na rozvoj Bakešovy renesanční osobnosti právě v inte-
lektuálním rodinném zázemí.

Další kapitoly jsou ve značném rozsahu věnovány 
Bakešově lékařské a vědecké činnosti a jeho veřejně 
prospěšné a charitativní práci a jsou nejvýznamnější 
součástí publikace. Je zde podáno svědectví o Bake-
šově naprosté oddanosti lékařskému povolání, která 
jej provázela po celý život. Autor se detailně věnuje 
jeho studiu na lékařské fakultě Vídeňské univerzity 
v letech 1888–1895. V dalších letech absolvoval Bakeš 
ve Vídni stáže na interní a pediatrické klinice a hlavně 
na chirurgické klinice u prof. Eduarda Alberta, který 
ho svými odbornými znalostmi, pracovními metodami 
a dovednostmi i vědeckou erudovaností nesmírně 
ovlivnil a obohatil. Jeho metody Bakeš ve své praxi 
nejen uplatňoval, ale i dále úspěšně rozvíjel. Díky Al-
bertovu vlivu začal také publikovat odborné články 
a studie. První článek publikoval ještě ve Vídni, za svůj 
život pak asi 45 článků v odborných časopisech. Vedle 
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toho se zúčastňoval mnoha vědeckých konferencí, 
např. v Praze, Vídni, Vratislavi, Lisabonu Bruselu.

Ve studiu na Vídeňské univerzitě, v kontaktu s vý-
znamnými a vynikajícími odborníky i v jeho vídeň-
ské odborné praxi pod vedením nejlepších znalců 
a v osobních předpokladech, spatřuje autor základy 
Bakešových budoucích úspěchů (s. 98: Tyto solidní 
základy se u něj spojily s pracovitostí a houževnatostí 
zděděnou po předcích.).

Od r. 1902 byla další jeho životní etapou Třebíč. 
Tam nastoupil jako primář nově zřízené nemocnice 
a osobně dohlížel na její dostavbu. Získal pověst od-
vážného a dovedného operatéra, nemocnici proslavil 
a pozvedl na nejvyšší odbornou úroveň. Od r. 1906 byl 
také privátním docentem na brněnské technice, kde 
přednášel obor První pomoc při nenadálých nehodách 
a náhlých onemocněních v průběhu technických pod-
niků. Sympatické je, že autor vyčíslil a doložil i Bake-
šovy drobné přešlapy a neúspěchy a nesnažil se o jeho 
glorifikaci.

V r. 1909 se Bakeš stal primářem nově zřízeného 
chirurgického oddělení v Moravské zemské nemocnici 
u sv. Anny v Brně, kde mohl plně rozvinout své schop-
nosti. Další povinnosti mu přibyly, když vypukla 
první světová válka, kdy pracoval i v dočasně zřízené 
vojenské nemocnici v Brně. Tam se setkával s různými 
epidemiemi, operoval stovky lidí s těžkými zraněními 
a zachraňoval jejich životy. Za svou obětavou práci byl 
vyznamenán císařem.

Do všestranného popisu osobnosti a činnosti 
Bakeše autor zahrnuje i důkladně ověřené informace 
o členech jeho rozsáhlé rodiny a o mnoha jeho spolu-
pracovnících. Možná by bylo vhodné, kdyby některé 
informace o těchto osobách byly vydány zvlášť jako 
samostatné články nebo studie (např. životopis Jindři-
cha Wankla zabírá více než 30 stran), protože mnohé 
tyto informace mají pro téma a cíl práce doplňující 
význam.

V kapitole Konflikt místo společenství. Jaroslav 
Bakeš a Julius Petřivalský se Novotný do hloubky za-
bývá situací po vzniku republiky a založení brněnské 
univerzity. V té době byla Bakešovi odepřena akade-
mická kariéra, o kterou měl zájem a odňato oddělení 
v nemocnici u sv. Anny, které se stalo součástí lékař-
ské fakulty. Autor zde podává fundovanou analýzu 
společenských okolností, kvůli nimž byla odborníkovi 
Bakešova formátu odepřena možnost působit na lé-
kařské fakultě. Dílčí neúspěchy Bakešovy profesní 
kariéry jsou pojednávány ze všech možných dalších 
aspektů, např. z hlediska profesionální konkurence 
a nevraživosti.

Přes tyto nezdary se Bakeš, který musel přejít jako 
primář chirurgického oddělení do upravené nemoc-
nice na Žlutém kopci v Brně, nevzdával. Po třetí ve 
svém životě vybudoval a řídil moderní nemocnici 
špičkové úrovně. Rozvinul metody nejen moderní chi-
rurgie, ale i moderní onkologie. Ta jej zaujala už počát-
kem 20. let – setkával se s nezměrným utrpením a měl 
hluboký zájem ulehčit svým pacientům v jejich po-
stižení. Byl přesvědčen, že v Brně chybí ústav určený 

pro dlouhodobě nemocné pacienty s nádorovým one-
mocněním. V r. 1928 založil společně se svou matkou 
Lucií a blízkými spolupracovníky Spolek Dům útěchy, 
jehož úkolem bylo vybudovat útulek pro postižené lidi 
umírající na rakovinu. Jeho úmyslem bylo vybudovat 
hospicové zařízení a současně v něm umožnit výzkum-
nou práci. Vzhledem k různým zdlouhavým administ-
rativním průtahům byl Dům útěchy otevřen a dán do 
provozu až v roce 1935 a funguje dodnes pod názvem 
Masarykův onkologický ústav. Bakeš se otevření nedo-
žil. Brněnský onkologický ústav se stal prvním svého 
druhu v republice a vynikal moderně propracovaným 
a funkčním řešením nemocnice.

V kapitole Lékařská a publikační činnost Jaroslava 
Bakeše a jeho odborné kontakty se autor s mimořád-
nou důsledností věnuje hodnocení léčebných a ope-
račních postupů při zákrocích na žaludku, žlučníku, 
ledvinách aj. a popisem vynalezených lékařských 
nástrojů. Ze soupisu použitých pramenů a literatury je 
zřejmé, že je dobře obeznámen i s odbornou lékařskou 
literaturou.

Na základě důkladného studia pramenů a jejich 
pečlivého zhodnocení dochází autor k přesvědčení, 
že Bakeš byl mimořádně zdatný lékař, zcela oddaný 
svému povolání, který byl vždy obětavě k dispozici 
svým pacientům, udržoval krok s vývojem lékařské 
vědy a sám přispěl k jejímu vývoji. V závěru mono-
grafie je dokreslena košatá osobnost Bakeše i jeho 
osobními zálibami a zájmy, jako byl lov, cestování, 
automobilismus, literatura a umění, na téměř profe-
sionální úrovni byl jeho zájem o mineralogii a jeho 
vzácná sbírka minerálů je dnes uložena v Moravském 
zemském muzeu v Brně.

Novotný představil fascinující osobnost Bakeše 
v její komplexnosti a s hlubokou znalostí Bakešova 
osudu, životních výher i proher, jeho přínosu lékařské 
praxi i vědě a také jeho charitativní činnosti. Autor do-
kázal představit Bakeše ve velkých proměnách doby, 
ve vztahu k jeho pacientům, rodině a společnosti. Kva-
lifikovaně dokázal posoudit význam výsledků Bake-
šovy odborné činnosti pro českou chirurgii a onkologii 
i jeho novátorství a zařadit vše do kontextu evropské 
lékařské vědy. Příjemnou stránkou publikace je její 
kultivovaná čeština. Je jistě velkou zásluhou autora, že 
zabránil tomu, aby se v budoucnu na tak významného 
lékaře a vědce znovu zapomnělo.

Miroslava Kyselá

ŠÍL, Jiří a kol.: Země a její muzeum : Slezské zemské 
muzeum a muzejní tradice českého Slezska. Opava : 
Slezské zemské muzeum, 2014, 485 s. ISBN 978-80-
87789-20-9.

Publikace Země a její muzeum nepředstavuje mo-
nografii v klasickém smyslu slova. Ve své podstatě se 
jedná o retrospektivní výstavní katalog k výstavě iden-
tického jména mapující na příkladu několika desítek 
sbírkových předmětů osudy slezského muzejnictví za 
posledních dvě stě let. Publikace vznikla jako jeden 
z hlavních výstupů Programu aplikovaného výzkumu 
a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) s názvem 
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Slezsko : paměť-identita-region (DF119010VV018), 
jehož řešitelem a realizátorem je v letech 2011–2015 
Slezské zemské muzeum v Opavě. Anotovaný výstavní 
katalog navazuje na starší výstavní projekty a kata-
logy: Paměť Slezska (2011), Město – zámek – krajina 
(2012), Znamení vertikál (2013) a Země a její pán 
(2014) a před finálním katalogem Neklidné století 
(2015) představuje díky svému obsahu svorník celého 
projektu.

Úkolem výstavy i katalogu samotného bylo v roce 
dvoustého výročí slezského muzejnictví (2014) obrátit 
pozornost veřejnosti k historii slezského muzejnictví 
a k výročí Slezského zemského muzea. Výstavní kata-
log je rozdělen do čtyř základních částí: I. Ve službách 
veřejnosti (1814–1882), II. Země muzeí (1882–1918), 
III. Republika a okupace (1918–1945) a IV. Dědictví 
(1945–2014), které jsou doplněny úvodem, cizoja-
zyčným (německým) resumé, prameny a literaturou, 
seznamem zkratek a jmenným a místním rejstříkem. 
Pomocí širokého spektra odborně popsaných sbír-
kových předmětů katalog prezentuje vývoj slezského 
muzejnictví od počátků po současnost. Před čtená-
řem či spíše milovníkem zašlých časů tak v publikaci 
postupně v chronologickém sledu defilují předměty 
přírodovědného i společenského charakteru, pomocí 
nichž se autoři výstavy i katalogu snaží na téměř pěti 
stech stranách vyprávět příběh slezského muzejnictví 
a poukázat nejen na výjimečnost či exkluzivitu před-
mětů samotných, ale zejména na peripetie a osobnosti 
spojené se vznikem regionálních muzeí a jejich půso-
bení v průběhu dvou staletí.

Výstavní katalog Země a její muzeum se snaží na 
exkluzivních exponátech i předmětech denní potřeby 
ukázat různorodý charakter slezských muzejních sbí-
rek a poukázat na propojenost muzejnictví s běžným 
životem.

Charakter publikace vydané formou výstavního 
katalogu umožňuje čtenáři se díky se díky podrobným 
heslům seznámit s jednotlivými sbírkovými předměty. 
Každé heslo obsahuje vedle kvalitní obrazové repro-
dukce odborný popis předmětu, místo jeho uložení 
a literaturu k tématu.

Kamil Rodan

DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana – ZELENKA, Jan 
a kol.: Přemyslovský dvůr : Život knížat, králů a rytířů 
ve středověku. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 
2014, 626 s. IBSN 978-80-7422-276-4.

V r. 2014 vyšla dlouho očekávaná syntéza kolektivu 
autorů pod taktovkou Dany Dvořáčkové-Malé a Jana 
Zelenky zabývající se problematikou přemyslovského 
dvora. Dílčích studií s touto tématikou jsme se dočkali 
již v předchozích sbornících, které vyšly v návaznosti 
na grantový projekt výše zmiňované autorské dvo-
jice s názvem Dvory a rezidence ve středověku.1 Ano-

1 DVOŘáČKOVá-MALá, Dana: Dvory a rezidence 
ve středověku. Praha 2006; DVOŘáČKOVá-MALá, 
Dana – ZELENKA, Jan: Dvory a rezidence ve středo-
věku II. : skladba a kultura dvorské společnosti. Praha 

tovaná publikace tento výzkum uzavírá a překládá 
jeho výsledky v ucelené podobě. V celkem sedmnácti 
kapitolách tak autoři nabízejí komplexní pohled na 
všemožné aspekty života a organizace středověkého 
panovnického dvora v období od 10. do 14. století. Je 
třeba současně dodat, že takovou studii česká medie-
vistika doposud postrádala, a tak je její vydání vítaným 
počinem nejen pro zainteresované badatele, nýbrž 
i pro širokou veřejnost.

Středověký panovnický dvůr je čtenáři představen 
jako pulzující srdce Českého království, jako prostor, 
který se řídil vlastními zákonitostmi a jako takový byl 
i centrem středověké společenské nobility. Příležitosti, 
které nabízel, i jeho vzdělanost, lesk a bohatství při-
tahovaly širokou paletu lidí, od šlechticů a kleriků až 
po potulné pěvce a dobrodruhy pokoušející vrtkavé 
kolo fortuny. Zjišťujeme jeho hmotné zázemí, sezna-
mujeme se s jeho každodenností, se členy dvorské 
společnosti, jejich ideály i s pohledem středověkých 
vzdělanců na panovnický dvůr a dvorskou společnost. 
Autoři se nevyhýbají ani takovým tématům, která jsou 
z pramenů jen těžko vystopovatelná, jako je např. do-
bový pohled na homosexualitu a manželství, ženství 
a lásku, výchovu a dětství, hygienu či stolování.

Zvláštní pozornost je v duchu postmoderního bá-
dání zaměřena na ideje a mentalitu dvorské společ-
nosti. Vůbec poprvé se tak v českém prostředí setká-
váme s rozborem literárních textů, které prokazatelně 
vznikly na objednávku pražského královského dvora 
s cílem legitimizovat přemyslovskou velmocenskou 
politiku v závěru 13. století. Rozmach přemyslovské 
moci v tomto období byl pochopitelně trnem v oku 
přemyslovským konkurentům na poli středoevropské 
politiky a literární tvorbu tak můžeme chápat i jako 
programovou záštitu před různými nařčeními, jimž 
byli Přemyslovci – zejména Přemysl Otakar II. – vy-
staveni. Panovnická sebeprezentace, která je znatelná 
právě ve středohornoněmecké lyrice a epice, nám také 
ukazuje, jak Přemyslovci vnímali (nebo ještě přes-
něji řečeno: chtěli vnímat) sami sebe. Vedle rozboru 
panovnického a rytířského ideálu se tak setkáváme 
s Přemyslem Otakarem II. coby bájným Alexandrem 
Velikým, jehož osobnost i životní události byly vhodně 
opracovány a promítnuty do středověké šablony, aby 
nakonec plnily úlohu knížecího zrcadla, které mělo 
Přemyslovým potomkům přiblížit ctnosti a charakte-
ristiku úspěšného a Bohem milovaného vladaře. Au-
toři se pochopitelně neomezují jen na tuto tématiku, 
protože zmiňují i literární tvorbu, jež s pražským dvo-
rem přímo nesouvisela, ale která nám umožňuje ni-
terně nahlédnout do náboženské spirituality, rytířské 
mystiky i dvorské lásky 13. století.

2008; DVOŘáČKOVá-MALá, Dana – ZELENKA, 
Jan: Dvory a rezidence ve středověku III. : všední 
a sváteční život na středověkých dvorech. Praha 2009; 
DVOŘáČKOVá-MALá, Dana – ZELENKA, Jan: Cu-
ria ducis, curia regis : panovnický dvůr za vlády Přemy-
slovců. Praha 2011.
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Autoři se ve svém přístupu k problematice pře-
myslovského dvora museli vyrovnat hned s několika 
výzvami. Patrně nejvýznamnější z nich je vůbec ucho-
pení a vymezení pojmu dvůr (curia) a to zejména ve 
vztahu k absenci dochovaného dvorského řádu (ordo) 
pro přemyslovské období. Jeho někdejší existenci sice 
tušíme na základě zmínky Petra Žitavského, který ve 
Zbraslavské kronice hovoří o funkci dvorského hof-
mistra, ale spolehlivě ji doložit nemůžeme.2 S prvními 
dvorskými řády, které nám (ne)přímo osvětlují organi-
zaci a funkce českého panovnického dvora, se totiž se-
tkáváme až v lucemburském období (jako první v čes-
kém prostředí postuloval dvorský řád na dvoře Karla 
IV. František Kavka).3 Autoři tento pramenný výpadek 
nahrazují dochovanými dvorskými řády Hinkmara 
z Remeše (9. stol.) a Konráda z Megenberku (14. stol.) 
a spisem De nugis curialum klerika Waltera Mapa 
(12. stol.) s tím, že právě teoretická pojednání podle 
nich nabízejí vhodný pohled na uspořádání středo-
věké společnosti, v níž dvůr tvořil centrum dění.

Nemenším problémem, před nímž autoři stanuli, 
byl problém interpretační, který se primárně týká 
zejména hagiografických a umělecko-literárních děl, 
do určité míry jej však lze vztáhnout na všechny typy 
pramenů. U žádného z dochovaných pramenů – snad 
s výjimkou účetních knih a urbářů – si totiž nemůžeme 
být jisti, že jednoznačně zachycují realitu přesně tak, 
jak ve skutečnosti proběhla. Autoři jsou si toho velmi 
dobře vědomi, a proto nabízejí pohled na přemyslov-
ský dvůr hned z několika perspektiv s cílem zachytit 
sledovaný objekt v celé jeho komplexnosti. Metodicky 
se proto odvolávají také na nové poznatky z oblastí ar-
cheologie a umělecko-vědných disciplín, které v tomto 
případě nahrazují nedostatek primárních pramenů.

Vyzdvihnout je třeba rozsah sekundární literatury, 
ze které autoři vycházejí. Z ní je patrné, že řada závěrů 
je inspirována právě německým prostředím, které má 
s výzkumem středověkých dvorů a rezidencí, popř. 
s tématy symbolické komunikace, rituálů či vizuali-
zace panovnické moci již letité zkušenosti.

Za nespornou výhodu publikace považuji skuteč-
nost, kterou editoři zmínili v úvodu, totiž že kniha se 
nesoustřeďuje pouze na odbornou veřejnost, nýbrž 
si klade za cíl přiblížit téma o životě na panovnickém 
dvoře a o dvorské kultuře co nejširšímu spektru čte-
nářů. Z tohoto důvodu je zvolen odborně fundovaný 
populárně-naučný sdělovací styl, který je doprovázen 
sérií výňatků z dobových pramenů i bohatou obrazo-
vou přílohou. Posuzovaná kniha je vítaným příspěv-
kem k výsledkům moderní české medievistiky.

David Sychra

2 Navzdory neexistenci dvorského řádu pro přemy-
slovské období máme doložen úřad tzv. palácového 
hraběte (comes palatinus) z období vlády prvního 
českého krále Vratislava I. Srov. DVOŘáČKOVá-
-MALá, D. – ZELENKA, J.: Curia ducis, s. 102.
3 KAVKA, František: Život na dvoře Karla IV. Praha 
1993, zejm. s. 78–87.

POPELKA, Petr: Zrod moderní dopravy : Moderni-
zace dopravní infrastruktury v Rakouském Slezsku 
do vypuknutí první světové války. Ostrava : Ostravská 
univerzita v Ostravě, 2013, 312 s. ISBN 978-80-7464-
384-2.

Recenzovanou práci lze chápat jako vyvrcho-
lení autorova soustavného a dlouhodobého zájmu 
o problematiku modernizace dopravní infrastruk-
tury na konkrétním, geograficky vymezeném území. 
V úvodní kapitole seznamuje autor čtenáře s proce-
sem modernizace dopravní infrastruktury a upozor-
ňuje na její problematický charakter. Důležitou tezí, 
s níž pracuje v dalších kapitolách, je především regi-
onální diferencovanost a mnohovrstevnatost tohoto 
procesu. Ačkoliv si je autor vědom skutečnosti, že 
modernizující doprava má rovněž výrazný společen-
ský, kulturní a civilizační rozměr (s. 10), ponechává 
jej záměrně stranou. Soustředí se především na ob-
last historickou a ekonomickou, neboť svou práci 
pojímá materiálově. Jejím cílem je zachytit základní 
jevy v oblasti modernizující se dopravy, a poskyt-
nout tak relevantní údaje pro komparaci s dalšími 
regiony (s. 11). Důležitou roli ve výzkumu tedy vedle 
příslušné literatury české i zahraniční provenience 
sehrávaly především tištěné prameny oficiálního 
či polooficiálního charakteru – statistiky státních 
orgánů, úřední listy a věstníky, dobrozdání obchod-
ních a živnostenských komor, statistické publikace 
zemských orgánů, dobová literatura a archivní ma-
teriál aktové povahy, uložený v příslušných zemských 
a okresních archivech. S jejich využitím pomocí autor 
rekonstruuje proces tzv. dopravní revoluce na území 
Rakouského Slezska od 18. století do vypuknutí 
první světové války, ovšem s nezbytnými časovými 
a prostorovými přesahy.

Jádro publikace tvoří třetí a čtvrtá kapitola, které 
jsou věnovány genezi silniční a železniční infrastruk-
tury. V případě výstavby silniční sítě autor rozlišuje 
tři období. V první fázi do konce 18. století sehrávaly 
významnou roli při budování silniční infrastruktury 
merkantilistické myšlenky kombinované s válečnými 
aktivitami habsburské monarchie. Výrazným zlomem 
v angažmá státní správy ve výstavbě rakouskoslezské 
dopravní bylo připojení Haliče v r. 1772. Strategický 
zájem státu však komplikoval především neutěšený 
stav státních financí spojený se složitým systémem 
financování dopravní infrastruktury. Do něj vstupo-
vala také problematika reluice silniční roboty a systém 
tzv. zemské konkurence, jejíž podstatu autor jasným 
a čtivým způsobem přibližuje na příkladech výstavby 
konkrétních silnic. Druhé období do r. 1848 poté autor 
charakterizuje na základě pramenů jako dobu, v níž 
je kvůli nedostatku státních financí zaváděn systém 
tzv. dobrovolné silniční konkurence s cílem přenést 
investiční břemeno na jiné než státní orgány. Poslední 
období do r. 1914 je poté fází výstavby především 
okresních silnic, do níž se výrazně zapojují obecní 
samosprávy, snad jen s výjimkou dopravně izolova-
ného Jesenicka, kde se ve výstavbě angažují státní or-
gány. Výstavba tohoto typu silniční sítě představovala 
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doplnění dopravní infrastruktury, jež se však již v po-
lovině 19. století dynamizovala realizací železnic.

Problematika výstavby železniční sítě jako další 
fáze dopravní revoluce představuje náplň čtvrté, nej-
obsáhlejší kapitoly publikace. Ta využívá v oblasti do-
pravní historie běžně zažitých mezníků (1842, 1851, 
1866, 1873, 1880, 1895, 1910), které odrážejí míru 
angažovanosti státních orgánů v této podnikatelské 
oblasti. V rámci takto vymezených chronologických 
celků je poté pozornost věnována jak železnicím 
strategickým (Severní dráha Ferdinandova, Košicko-
-bohumínská dráha), tak i drahám s nadregionál-
ním (Moravská pohraničí dráha, Moravsko-slezská 
centrální dráha) či regionálním (regionální dráhy 
Opavského a Těšínského Slezska) významem. V této 
souvislosti jsou cenné především pasáže pojednáva-
jící o skladbě kapitálu a způsobech jeho opatřování, 
o finančních fúzích či o systému zemských a státních 
subvencí a mechanismech jejich poskytování.

Kombinací rozličných typů pramenů je fundovaně 
vystižen a rozkryt složitý propletenec nejrůznějších, 
často protichůdných zájmů při výstavbě železnic, 
v nichž se střetávaly ekonomické představy doprav-
ních subjektů s místními podnikatelskými i samo-
správnými kruhy. Na příkladu Opavanů, Jeseničanů 
či Fulnečanů autor také vyvrací zažitou představu, že 
představitelům příslušných obcí nezáleželo na traso-
vání železnic. Z hlediska geografického umístění Ra-
kouského Slezska jsou zajímavé a přínosné především 
pasáže, zachycující snahy o propojení tohoto území 
s přilehlými částmi Uher a Pruska, v této souvislosti 
především peripetie při výstavbě Vlárské dráhy a trati 
z Hanušovic do Głucholaz, kdy se střetávají zájmy fi-
nanční, dopravní, strategické, obchodní aj.

Velkou pozornost věnuje autor také problematice 
výstavby místních drah, dynamizované příslušnými 
říšskými a zemskými zákony v 90. letech 19. století. 
V tomto kontextu je sledováno jak angažmá etablo-
vaných dopravních společností, tak i zvýšená aktivita 
slezských zemských orgánů především v oblasti zá-
padního Slezska a severozápadní Moravy se všemi 
pozitivy i negativy z toho plynoucími.

Fundované soudy nad rentabilitou a efektivitou 
jednotlivých sledovaných drah i jejich vzájemné srov-
nání vynáší autor na základě pracné excerpce údajů 
z pramenů statistické povahy, které přehledně shrnuje 
v textu a poté podrobně rozepisuje v tabulkové příloze. 
Právě tato část, tedy relevantní údaje pro jednotlivé 
podniky, představuje další z výrazných pozitiv publi-
kace a poskytuje prostor pro případnou komparaci.

V závěru autor přehledně sumarizuje poznatky, 
k nimž ve výzkumu dospěl a právem považuje sledo-
vané období za dobu, v níž se v geograficky vymeze-
ném prostoru udála dopravní revoluce – moderni-
zace dopravní infrastruktury, jejíž sociálně-kulturní 
dimenze je prozatím neprobádanou, avšak o to větší 
výzvou.

Drobnosti – především nesjednocené užívání ně-
meckých a českých variant jmen a místních názvů 
(srov. např. s. 128, 132, 142, 152) a nedopatřením 

zaměněné jméno Miroslava Štěpána (s. 183) – nijak 
nesnižují kvality publikace, která by neměla chybět 
v knihovnách badatelů (nejen) o Rakouském Slezsku.

Michaela Závodná

JANČÍK, Drahomír – ŠTOLLEOVÁ, Barbora (eds.): 
Pivo, zbraně i tvarůžky : Podnikatelé mezivá lečného 
Československa ve víru konjunktur a krizí. Praha :  
Maxdorf, 2014, 368 s. ISBN 978-80-7345-422-7.

 Nová kolektivní monografie předních odborníků 
na problematiku dějin podnikatelstva přináší repre-
zentativní výběr devatenácti osobností českosloven-
ské meziválečné podnikatelské elity. Úvodem chci 
zdůraznit, že snahou autorů při výběru osobností bylo 
upozornit na rozmanitost a jedinečnost každé osob-
nosti. Tomu také odpovídá dělení publikace na pět zá-
kladních částí, které zařazují podnikatele do určitých 
specifických podmnožin.

V první kapitole s názvem Mezi tradicí a inovací 
se může čtenář nejdříve seznámit s podnikateli-ino-
vátory. V této kapitole figurují významní vynálezci 
jako Václav Laurin a Václav Klement, Josef Sousedík 
či František Janeček. Všechny tyto osobnosti jakoby 
stály na předělu dvou epoch. Právě poslední čtvrtina 
19. století a počátek 20. století, období, ve kterém za-
čínají působit, je charakteristické expanzí vynálezů. 
I české prostředí do této euroatlantické inovační vlny 
významnou měrou přispělo, jak dokumentují úvodní 
části knihy. Druhá kapitola s názvem Tváří v tvář fe-
noménu Baťa upozorňuje na osobnosti, které mnohdy 
neprávem působily ve stínu Baťovců. Stále málo pro-
bádaný obuvnický průmysl reprezentuje chrudimský 
továrník Friedrich Leopold Popper, který často narážel 
na Baťovu konkurenci. Konfekcionářství zastupují Ar-
nošt Rolný a Jan Nehera. Všichni tito podnikatelé se 
nechali do jisté míry inspirovat baťovským modelem, 
ať už se jednalo o tzv. systém vědeckého řízení práce 
či vztah k zaměstnancům, ale často se také stali terčem 
zlínského továrníka v rámci tvrdého konkurenčního 
boje. Třetí kapitola V gravitačním poli kultury a umění 
se snaží ukázat, že socioprofesní skupina podnikatel-
stva se nevěnovala pouze svému businessu, ale velice 
často působila rovněž na poli kulturním. V tomto od-
díle můžeme sledovat životní osudy některých členů 
rodiny Gerstelů, Bloch-Bauerů či Rücklů. V dalším 
oddíle s názvem V osidlech bank a dluhů autoři textů 
upozorňují na propojenost průmyslového a finanč-
ního kapitálu, na problematiku úvěrování a na příkla-
dech tří osobností ukazují, že ne vždy je podnikatelovo 
úsilí završeno úspěchem. Jako vzorové příklady jsou 
předkládáni z oboru stavebnictví Rudolf Barta st., na-
kladatel František Borový a z textilního průmyslu cho-
ceňská tkalcovna Josef Jehnička. Závěrečná kapitola 
Moderní management přibližuje strategie, úspěchy, 
ale i komplikace v řízení některých významných firem. 
Klasické české odvětví pivovarnictví je zastupováno 
Karlem Dimmerem ml., masný průmysl reprezentuje 
Emanuel Maceška. Závěrečné části knihy jsou 
věnovány Karlu Loevensteinovi a Jiřímu Hejdovi. 
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Jak Hejda, tak Loevenstein byli úzce propojeni 
s nejvyššími politickými kruhy. I tato okolnost jim 
vedle jejich houževnatosti a schopností zajistila 
snadnější cestu do čela předních československých 
podniků – Škodovky a ČKD.

Domnívám se, že nová publikace zdařilým způso-
bem vyplňuje dosud prázdný prostor v československé 
meziválečné business history a může být vzorovým 
příkladem pro další studium podnikatelských elit. 
V knize se nachází nepřeberné množství cenných a za-
jímavých informací o rozličných cestách za podnika-
telským úspěchem. Některé aspekty podnikání ovšem 
autoři knihy reflektují pouze částečně či je opomíjejí 
zcela. Upozorním jen na několik z nich. Velice zají-
mavé by bylo například studovat propojení podnika-
telstva s regionální politikou. Často podnikatelé i na 
menších městech významným způsobem zasahovali 
do veřejného prostoru prostřednictvím regionální po-
litiky. Nabízí se stále aktuální otázka o střetu soukro-
mého a veřejného zájmu, o prospěšnosti či škodlivosti 
tohoto počínání. Velice zajímavé by bylo studovat také 
daňovou problematiku resp. eventuální daňové úniky. 
Při prohlížení bilančních zpráv podniků je často s po-
divem, že firma vykazuje papírově velké ztráty, ale in-
vestice do podnikatelských aktivit, cash flow i vzrůsta-
jící majetek podnikatelů tomu naprosto neodpovídají. 
Neméně důležité je i vzhledem k absenci studia pod-
nikatelských elit v dobách minulých studium vztahu 
zaměstnavatele a zaměstnanců. Téměř v každém pod-
niku probíhaly stávky zaměstnanců za zvýšení mzdy, 
proti propouštění pracovních sil, proti nasazování 
strojů do výroby atp. Pouze vztah elitních buržoazních 
vrstev k širokým dělnickým masám, ale i jiným sociál-
ním skupinám obyvatelstva může uspokojivě prohlou-
bit naše znalosti. Řada témat se dá přirozeně sledovat 
pouze v širším časovém horizontu, a proto není na 
místě je zde blíže rozebírat. Jediným nepřítelem his-
torikovy práce je v tomto ohledu nedostatečný počet 
kvalitních pramenů a výskyt zdrojů, které není snadné 
jednoznačně interpretovat.

Přes některé mé výhrady je anotovaná kniha cen-
ným přínosem pro hospodářské dějiny. Jistě si najde 
řadu čtenářů a rozšíří tak množství zájemců o dějiny 
podnikání v českých zemích.

Adam Židek

KADLEC, Petr: Střední školy a jejich studenti : K for-
mování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve 
druhé polovině 19. a na počátku 20. století. Ostrava : 
Ostravská univerzita v Ostravě, 2013, 430 s. + CD-
-ROM. ISBN 978-80-7464-253-1.

Přestože se dějinám středního školství, vzdělanosti 
a studentům v poslední době věnuje stále větší pozor-
nost, komplexní publikace (nepočítáme-li ty, které 
se věnují každodennosti žactva), která by se pokusila 
zodpovědět, kdo vlastně středoškolští studenti byli, 
odkud pocházeli, v jakém prostředí žili a také, kam 
vedly jejich další kroky po absolutoriu střední školy, 
nám v knižní produkci stále chyběla. Tuto mezeru se 
snaží vyplnit kniha Petra Kadlece, ve středu jejíhož 

zájmu se nachází zejména studenti moravských 
a slezských středních škol s německým a českým 
vyučovacím jazykem v rámci problematiky rakouského 
školství a vzdělanosti s ohledem na souvislosti širšího 
sociokulturního dění druhé poloviny 19. a počátku 
20. století.

Předkládaná kniha se skládá z několika kapi-
tol a velkého množství podkapitol, přesto by ji bylo 
možné vzhledem k její struktuře, vyváženosti a obsahu 
rozdělit na dvě části. Na počátku té první, kterou mů-
žeme charakterizovat jako teoretický vstup do dané 
problematiky, nás autor podrobně informuje o pra-
menné základně a literární tvorbě vztahující se k dě-
jinám školství a vzdělanosti pro oblast zejména před-
litavského školství sledovaného období. Následuje 
nástin problematiky vzdělání v „dlouhém“ 19. století 
a rakouského středního školství v letech 1848–1914 
s ohledem na důležité aspekty jeho vývoje, pokračující 
důkladným rozborem jednotlivých typů středních škol, 
ať se jedná o gymnázia, reálky, jejich kombinace, nebo 
také o středoškolské vzdělání dívek. Na závěr tohoto 
přehledu autor neopomněl připomenout specifika mo-
ravského a slezského středního školství.

V druhé části jsou již kapitoly věnovány samotné 
stratifikaci studentů/studentek, u nichž byl zjišťován 
jejich teritoriální, sociální a kulturní původ (týkající se 
náboženského vyznání a mateřské řeči). Zde je podán 
podrobný obraz prostředí, v němž studenti žili, ze kte-
rých zemí a okresů se rekrutovali, z jakého sociálního 
prostředí pocházeli, ke které sociální vrstvě náleželi 
a jaké bylo jejich náboženské vyznání a mateřská řeč. 
Zejména v kapitole zabývající se sociální původem si 
autor počínal odvážně, když pro potřeby své práce vy-
tvořil hierarchicky uspořádaný systém sociálních vrs-
tev a socioprofesních skupin, který by lépe odpovídal 
podmínkám, v nichž se nacházela společnost českých 
zemí druhé poloviny 19. a počátku 20. století. Autor 
tak předkládá důkladný rozbor sociální struktury té 
části společnosti, která toužila svým dětem zajistit 
minimálně středoškolské vzdělání a zároveň si mohla 
dovolit náklady na studium hradit. Svou propraco-
vaností nezaostávají ani rozbory studentů dle terito-
riálního původu, náboženského vyznání a mateřské 
řeči. Zjištěné výsledky o původu studentů jsou kvůli 
lepšímu pochopení souvislostí a dle potřeb jednotli-
vých kapitol navíc komparovány s údaji pro studenty 
v kontextu předlitavského vývoje a obyvatelstva jed-
notlivých zemí Předlitavska.

Kniha Petra Kadlece se nezaměřuje pouze na pro-
měnu struktur nastupujících studentů středních škol, 
ale také na absolventy těchto vzdělávacích institucí, na 
jejich další směřování, ať již na některou z vyšších škol, 
či případně do profesního života. Autor se rovněž po-
kouší v rámci možností zjistit, jaký vliv na rozhodnutí 
o dalším uplatnění mělo absolvování určitého typu 
střední školy.

Publikace je doplněna rozsáhlou přílohou metodic-
kých postupů a tabulkových příloh, jejíž větší část mu-
sela být, z důvodu své velikosti umístěna na přiložený 
CD-ROM, kde čtenář nalezne potřebné tabulky ke 
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všem rozborům. Tímto řešením se autorovi podařilo 
nezatížit vlastní text. Zejména přehled metodických 
postupů je pro nastínění sledované problematiky zá-
sadní a umožňuje pochopit složitost výběru studentů 
a následných analýz.

Práce Petra Kadlece představuje velice přínosnou 
knihu, jejíž rozsah a hloubka analýz nemá v dosavadní 
domácí produkci daného tématu obdoby. Vzhledem 
k stá vajícímu nedostatku teoretických a metodologic-
kých návodů v oblasti stratifikace studentů škol v čes-
kých zemích je autor průkopníkem a jeho kniha před-
stavuje důležitý krok ke zlepšení situace.

Lukáš Lisník

EMMERT, František: Dvojí občanství v českém právu. 
Praha : C. H. Beck, 2014, 144 s. ISBN 978-80-7400-
284-7.

Státní občanství je pro většinu lidí poměrně ab-
straktní právní institut, jemuž nevěnují větší po-
zornost. Ve skutečnosti je lze považovat za důležitý 
instrument, jehož vlastnictví zásadním způsobem 
ovlivňuje kvalitu života daného člověka. Dnes v ČR 
žijí legálně či nelegálně osoby, které nedisponují čes-
kým státním občanstvím, a jsou tudíž považovány 
za cizince. Dále pak lidé, kteří by čs. občanství rádi 
získali, ale nesplňují pro to potřebné podmínky. A v 
neposlední řadě pobývají na území ČR osoby s dvojí 
státní příslušností. V praxi to znamená, že jsou pova-
žovány za státní příslušníky ČR a zároveň i další země, 
která má podobně jako ČR v právním řádu zakotvenou 
možnost vlastnictví dvojího či dokonce vícenásobného 
občanství.

Možnost legálně disponovat českou a zároveň 
cizí státní příslušností je záležitostí nedávnou. Český 
právní řád tuto skutečnost připustil teprve v 90. le-
tech 20. století v souvislosti s rozdělením Českoslo-
venska. Žádný předchozí právní řád ji neznal. Přesto 
i před r. 1993 žily na našem území osoby, které mohly 
disponovat dvojím či vícenásobným státním občan-
stvím. Měly na to skutečně nárok, nebo jen využily 
mezery v právních řádech? Tušily to vůbec? Nejen na 
tyto, ale i další otázky se snaží hledat odpovědi práv-
ník a historik František Emmert, který je širší čtenář-
ské veřejnosti znám především jako autor literatury 
faktu z období 20. století (např. Češi ve Wehrmachtu, 
Českoslovenští legionáři za první světové války).

Cílem publikace je popsat přípustnost vícenásob-
ného státního občanství podle současné české právní 
úpravy. V této souvislosti se však autor vrací také do 
minulosti a pro pochopení nynějšího stavu reflektuje 
rovněž dřívější české, československé a dokonce i ra-
kouské právní předpisy, zejména pokud měly či dosud 
mají vliv na podobu problematiky dvojího občanství.

Publikace obsahuje celkem šest kapitol. V prvních 
dvou částech autor především teoreticky osvětluje po-
jem státní občanství, obecně pojednává o státoobčan-
ských předpisech a stranou pochopitelně nezůstává 
ani právní rozbor otázky dvojího občanství.

Třetí kapitola poměrně detailně popisuje histo-
rický vývoj právní úpravy státního občanství na území 

českých zemí v letech 1811–2013, přičemž zvláštní 
zřetel je kladen na přípustnost dvojí a vícenásobné 
státní příslušnosti po r. 1918. Proč autor začíná až ro-
kem 1811? Právě do této doby sahá počátek institutu 
státního občanství na našem území, neboť 1. července 
téhož roku byl schválen Všeobecný zákoník občanský 
a s ním povstal i institut státního občanství. Při pre-
zentaci klíčových státoobčanských norem platných 
pro území dnešní České republiky se autor zaměřuje 
zejména na ty z nich, které umožňovaly vznik dvojího 
či vícenásobného občanství. Z textu vyplývá, že ačkoli 
prvorepubliková ústava z r. 1920 obsahovala ustano-
vení o jediném a jednolitém čs. státním občanství, tu-
díž čs. státní příslušník nemohl být občanem jiného 
státu, v praxi se nepochybně případy dvojího občan-
ství vyskytovaly. To platilo ve větší či menší míře pro 
všechny další ústavy či státoobčanské zákony až do 
90. let 20. století. Uveďme konkrétní případ. Dodnes 
zřejmě žijí na území Brazílie, Argentiny a dalších la-
tinskoamerických zemí osoby českého původu s náro-
kem na české státní občanství. Patří mezi ně potomci 
osob, které se před r. 1949, kdy vešel v platnost nový 
státoobčanský zákon, vystěhovaly z českých zemí do 
Latinské Ameriky, ale nevyřídily si propuštění z čes-
koslovenského státního svazku. Tím pádem čs. ob-
čanství nikdy neztratily. Podle Emmerta až do 30. září 
1949 žádný právní předpis platný pro české země ne-
obsahoval výslovně ustanovení o ztrátě čs. občanství 
v souvislosti se současným nabytím cizího. Osoby ži-
jící v Latinské Americe přitom o svém nároku na české 
občanství nemají vesměs tušení. Podobných příkladů 
vícenásobné státní příslušnosti popisuje autor několik.

Pro historika bude zajímavá také poslední kapitola, 
která předkládá nejčastější případy dvojího občanství 
českých občanů do r. 2013. Týkalo se to zejména man-
želek a manželů cizinců, dětí ze smíšených rodin a čes-
kých občanů na Slovensku. Autor dále uvádí, že nárok 
na dvojí občanství mají také mnozí bývalí emigranti 
(např. po r. 1948 či 1968), kteří mezitím v cizině 
nabyli novou státní příslušnost. František Emmert 
detailně popisuje i specifický problém některých „ne-
odsunutých“ osob a jejich potomků. Spadají sem lidé, 
kteří byli čs. státními občany, ale v letech 1938–1945 
nabyli říšského občanství, ovšem po druhé světové 
válce nebyli odsunuti a v letech 1945–1953 se znovu 
stali různými způsoby čs. státními občany. Z pohledu 
současného právního řádu Spolkové republiky Ně-
mecko mnozí z nich svoji německou státní příslušnost 
nabytou v letech 1938–1945 nikdy neztratili, naopak 
ji po nich mnohdy nabývají i jejich potomci. Na zá-
kladě toho si mohou požádat o vystavení německého 
cestovního pasu či jiného státoobčanského dokladu. 
Přitom však neztrácejí své české občanství. Nárok na 
toto dvojí občanství mají desítky tisíc lidí, a mnozí již 
tuto proceduru absolvovali, zejména z oblasti Hlu-
čínska či Těšínska. Jiní však o svém nároku na druhé 
občanství zatím vůbec nemají tušení. Na závěr kapi-
toly autor připomíná zásadní význam nového zákona 
č. 186/2013 Sb. o státním občanství České republiky 
a změně některých zákonů, který vstoupil v platnost 
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1. ledna 2014. Nová právní úprava umožnila vlastnic-
tví dvojího a vícenásobného státního občanství zcela 
neomezeně u všech státních občanů České republiky. 
Tato právní úprava po více než 200 letech od vzniku 
právního institutu státního občanství v r. 1811 defi-
nitivně opustila zásadu upřednostňování jediného 
občanství.

František Emmert svou publikaci koncipuje přede-
vším jako pomůcku pro matriky a správní úřady, které 
se státoobčanskou problematikou zabývají, pro advo-
káty a další odborníky. Nepochybně by po ní kromě stu-
dentů právnických fakult mohli sáhnout také zájemci 
z řad širší veřejnosti, neboť institut státního občanství 
dodnes ovlivňuje řadu oblastí běžného života. Pro 
historika je cenný především v souvislostech podaný 
historický přehled vývoje institutu státního občanství 
na našem území, protože zejména ve 20. století zá-
sadně poznamenal každodenní život lidí v souvislosti 
s významnými historickými událostmi. Na druhou 
stranu tento přístup od čtenáře vyžaduje určitou zá-
kladní erudici v právnické terminologii. Poněvadž je 
však tato tématika dosud opomíjená, lze publikaci 
Františka Emmerta hodnotit jako cenný příspěvek 
v dynamicky se rozvíjejícím právním institutu.

Michal Sojčák

BIEBERLE, Josef: Letopis intelektuála ze ztracené ge-
nerace. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 
2010, 208 s. vč. obrazových příloh. ISBN 978-80-
244-2601-3; TRAPL, Miloš: Můj život s historií. Olo-
mouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 232 s. 
vč. obrazových příloh. ISBN 978-80-244-4046-0.

Univerzita Palackého založila ediční řadu Paměť 
UP, jejímž cílem je doplnit obraz rozvoje Univerzity 
Palackého v Olomouci o nezastupitelné, byť subjektivní 
svědectví těch, kteří z vnitřní potřeby nebo z vnějšího 
popudu sepsali či sepisují paměti, související s jejich 
působením na olomoucké univerzitě. Přislíbila autorům 
prostor pro jejich publikaci. Nejen to. I při vědomí 
osobní zaujatosti autorů je považuje za cenný pramen 
k poznání historie univerzity a oborů na ní pěstova-
ných. Nápad to je dobrý a užitečný.

Shodou okolností najdeme mezi prvními svazky 
ediční řady memoáry dvou historiků. Mají k sobě 
blízko tím, že jsou příslušníky jedné generace (Josef 
Bieberle 1929, Miloš Trapl 1935), že doba jejich pů-
sobení na univerzitě se z části překrývala (Bieberle 
1952–1970, Trapl 1964–dosud), že oba jsou profesí 
historikové, navíc k politickým dějinám inklinující 
novověkáři. Pracovně oba spojovala spolupráce na 
dlouhodobém projektu Historický místopis Moravy 
a Slezska 1848–1953, žili a žijí jako dlouholetí přá-
telé a spolupracovníci. Na druhé straně se v lecčems 
odlišovali a odlišují. Josef Bieberle pochází z loštické 
rodiny dělníka a šoféra, zatímco Miloš Trapl se narodil 
ve středostavovské rodině velmi vzdělaného a masa-
rykovsky orientovaného středoškolského profesora, 
posléze docenta sociologie na Masarykově univerzitě 
a konečně profesora novověkých dějin na Palackého 

univerzitě v Olomouci. Cesta Traplova k humanitnímu 
vzdělání byla přímočará a rodinným prostředím jistě 
usnadněna. Oba memoáristé se od sebe lišili také tím, 
že Bieberle byl aktivní v řadě akademických funkcí, 
svůj akční rádius neomezoval jen na univerzitní 
prostředí a výrazně se podílel i na politickém životě 
města Olomouce a regionu. Díky tomu měl příležitost 
snad více než jeho kolega Trapl nahlédnout do zákulisí 
nejen univerzitní, ale i veřejné politiky. Trapl nebyl 
a není kabinetním vědcem. Také jeho aktivity pře-
kračovaly, zvláště v některých obdobích jeho života, 
akademickou půdu, byl při zrodu řady kulturních 
a politických aktivit mimo univerzitu. Je samozřejmé, 
že všechny tyto faktory se budou podílet na formování 
celkového názoru memoáristů, že budou předurčovat 
vztah k událostem, o nichž budou psát. Už jen po-
rovnání těchto dvou svazků řady Paměť UP dokládá 
užitečnost záměru, když už tak především v různosti 
pohledů.

Právě pro tuto různost přístupu a pohledů mají 
memoárová díla zcela odlišnou strukturu. Oba sice 
usilují o dodržení základní linky životní chronologie, 
Bieberleho opus ovšem tuto linii vnímá jako cosi ome-
zujícího, limitujícího, co sice má zachytit jeho pohled 
na hlavní události života na univerzitě, v Olomouci 
a posléze v zemi, ale co nedovoluje podrobněji se po-
nořit do výkladu a složitosti některých událostí, resp. 
osobností. První, základní text shrnuje do pěti hlav-
ních kapitol: I. Od modré košile k děkanskému řetězu 
(1945–1966), II. Bouřlivá dvouletka (1967–1969), 
III. Podnik na baterky (1971–1977), IV. Plody konso-
lidace (1978–1987) a V. Politická rezistence a politická 
policie. V druhé části knihy – komentářích, zacho-
vává sice nahoře uvedenou periodizaci svého života 
běhu, ale věnuje pozornost podrobnějším analýzám 
některých převratných událostí v životě univerzity 
i osobním a zejména charakteristikám jednotlivých 
osobností, o jejichž činy a vědecké působení se uni-
verzita opírala, což oceňuji jako výrazný přínos pro 
budoucího dějepisce olomoucké Alma Mater, který už 
bude postrádat bezprostřední kontakt s popsanou rea-
litou. Nalezneme zde nejen významné osobnosti české 
historické vědy spjaté s olomouckým vysokým učením, 
ale také výrazné představitele jiných oborů, a to nejen 
humanitních. Vedle filozofa J. L. Fischera rovněž mu-
zikologa Roberta Smetanu, germanistu Evžena Spá-
leného, psychologa Emila Holase, ale také tvrdé stou-
pence dogmatického marxismu, jako byli František 
Lón nebo nechvalně známý normalizátor a likvidátor 
českého vysokého školství v časech tzv. normalizace 
Jaromír Hrbek, dlouholetý rektor olomoucké univer-
zity. Nejsou to standardní biogramy či životopisné 
črty, ale spíše reflexe, jak se tyto osobnosti v kontextu 
univerzitního, resp. mimoakademického prostředí 
jevily autorovi. K zajímavým odstavcům knihy patří 
ty, které popisují autorovo „vyhnanství“ z univerzity 
a působení v olomouckém muzeu, kde se mu vzdor 
zaujaté nepřízni některých vedoucích pracovníků da-
řilo nadále udržovat skryté kontakty s univerzitním 
prostředím. Bieberlovy paměti jsou opatřeny všemi 
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Traplovy memoáry mají zcela odlišnou strukturu. 
Autor se snaží respektovat chronologii svého života, 
začíná stručnou informací o rodině svého původu 
a dovádí vzpomínky do r. 1997, tedy do získání uni-
verzitní profesury. Další běh událostí do r. 2013 jen 
stručně glosuje a na závěr krátce pojednává o svých ro-
dinných poměrech, manželce, dcerách a blízkém pří-
buzenstvu. K velmi zajímavým částem Traplova vzpo-
mínání patří beze sporu období, kdy pracoval jako 
archivář a muzejník, tedy v prostředí, které se po výtce 
odlišovalo od univerzitního. Pro budoucí generace to 
bude zajímavé čtení, zejména o tom, jaké faktory roz-
hodovaly o úspěšnosti, v jakých pletencích vztahů se 
mohl ocitnout člověk, aniž by se o to zasloužil apod. 
Zejména „anatomie“ olomouckého vlastivědného mu-
zea by si zasloužila sociologické analýzy.

Trapl popisuje velmi podrobně svou cestu od ná-
stupu tzv. vědecké aspirantury u profesora Hosáka 
přes peripetie při získávání docentského gradu až 
po úspěšné získání profesury novověkých dějin před 
vědeckou radou Filozofické fakulty Masarykovy uni-
verzity v době, kdy zde akademickou funkci děkana 
vykonával historik Jaroslav Mezník. Více než Bie-
berle prodlévá ve svých vzpomínáních u vědeckých 
projektů, na kterých pracoval a za jejichž vyvrcholení 
pokládá své studie o politickém katolicismu v mezi-
válečném období a obsáhlou a jedinečnou monogra-
fii o Msgre Janu Šrámkovi. Cenné postřehy přinášejí 
v Traplově v textu roztroušené poznámky o jeho 
univerzitních i mimouniverzitních přátelích, se kte-
rými sdílel nejen vědecké zájmy, ale také vášeň pro 
šachovou hru, turistiku atp. Čtivost Traplova textu 
je podtržena sklonem k sebeironii, což působí velmi 
sympaticky a ti, kdo autora osobně poznali, to mo-
hou potvrdit jako jednu z příjemných stránek jeho 
povahy. Také Traplovy vzpomínky jsou bohatě vyba-
veny obrazovým materiálem, převážně fotografiemi 
z rodinného a fakultního prostředí, ale také několika 
dokumenty textovými. Co v Traplových memoárech 
postrádám, je osobní rejstřík.

Mám za to, že obě knihy vzpomínek bohatě napl-
ňují to, co bylo dáno jako program ediční řady Paměť 
UP. Ač jde shodou okolností v obou případech o pa-
mětníky-historiky a v podstatě o totožné období jejich 
zájmu, nelze si nevšimnout někdy rozdílných postojů 
obou autorů k týmž událostem a ještě výrazněji k týmž 
osobnostem. Reflexe událostí ve vzpomínkách obou 
pamětníků se v budoucnu jistě stane nepřehlédnutel-
ným pramenem budoucího historika olomouckého 
vysokého učení.

Milan Myška

PÁNKOVÁ, Markéta – KASPEROVÁ, Dana – 
KAS  PER, Tomáš a kol.: Meziválečná školská re-
forma v Československu. Praha: Národní pedagogické 
muzeum a knihovna J. A. Komenského, 2015, 326 s. 
ISBN 978-80-86935-30-0.

Rozsáhlý autorský kolektiv pod vedením trojice 
Markéta Pánková, Tomáš Kasper a Dana Kasperová 
dal vzniknout v roce 2015 pedagogicko-historické 
publi kaci o meziválečném pokusném školství, ze-
jména v rámci prvorepublikových reformních snah, 
o jejich čelních zastáncích a vzorových pokusných 
školách.

Kniha se skládá ze dvou hlavních částí, přičemž po-
čáteční kapitoly té první obsahují teoretický úvod, ve 
kterém je poukazováno zejména na vnější vlivy a dů-
sledky pozitivismu, pragmatismu a amerikanismu 
na meziválečné pedagogické hnutí. Následuje pře-
hled názorů a představení reformních aktivit čelních 
představitelů a zastánců reformy v českém prostředí 
na příkladech konkrétních jedinců včetně samotného 
Václava Příhody. Autoři se v jedné kapitole věnují také 
baťovskému Zlínu jakožto vzorovému městu v pří-
stupu ke vzdělání a aplikaci reformních vyučovacích, 
výchovných a správních metod, a to nejen ve vztahu ke 
školní mládeži.

Na závěr první části knihy se ve čtyřech kapitolách 
dostáváme k rozboru filozoficko-pedagogického myš-
lení a výchovných cílů, které formuloval John Dewey. 
Aniž bych chtěl snižovat značný vliv tohoto reformá-
tora vzdělávání na představitele reformních kruhů 
v Československu, musím konstatovat, že téměř sedm-
desátistránkový rozbor jeho názorů umístěný upro-
střed knihy, je pro potřeby této publikace a v tomto 
rozsahu dle mého názoru nadbytečný a narušuje 
příjemné a plynulé čtení textu. Čtenář při četbě těchto 
stránek nabývá pocitu, že zabloudil do zcela jiné knihy 
a naprosto se vzdaluje dosavadnímu tématu, což by 
se pravděpodobně nestalo, kdyby zmíněný rozbor byl 
podstatně menšího rozsahu.

Druhá část knihy se věnuje jednotlivým pokus-
ným školám, konkrétně ve Zlíně, v pražských Nuslích 
a Michli, Humpolci, Českém Krumlově a Kyšperku. 
Autorům se zde podařilo vystihnout nejen potřeby 
a osudy jednotlivých škol, ale i rozdílnou situaci ve 
školství sledovaných lokalit, která měla následně vliv 
na budování a organizaci výuky v pokusných ško-
lách. Nalezneme zde také nástin reformních snah na 
Slovensku, zejména v Trnavě a jejím okolí, a přehled 
činnosti nejdůležitějších představitelů pokusného 
školství v tomto regionu.

Posuzovaná publikace postrádá část, která by se 
věnovala více názorům oponentů reformních proudů 
a kritikům pokusného školství, respektive zastáncům 
stávajícího „většinového“ školského systému. Kniha 
nám sice mapuje systém pokusných škol, organizaci 
jejich výuky, ale postrádá objasnění, proč se tento typ 
škol výrazněji nerozšířil. Stranou zájmu autorů tak 
zůstávají právě názory a výtky zastánců tzv. rakouské 
školy, které by mohly v tomto směru leccos napovědět 
a vysvětlit.

Přes tyto drobné připomínky se jedná o pěkně zpra-
cované, i když místy koncepčně nevyvážené čtivé dílo, 
které čtenáři dodá množství informací a především 
nové podněty k zamyšlení.

Lukáš Lisník


