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Posuzované dílo:  

Soňa Martinovská: Rodinné a osobní vzpomínky plzeňské měšťanky Luisy Pernerové-Zykmundové 

(1867-1947) jako útěcha v tíživých časech 

Studentka Ústavu archivnictví a PVH JČU předkládá pro soutěž práci, jejímž záměrem je „přiblížení 

problematiky ego-dokumentů na příkladu písemné pozůstalosti“ členky respektované plzeňské 

měšťanské rodiny, přičemž valná většina vzpomínek se váže k mládí autorky a je tedy spojena hlavně 

s poslední třetinou 19. století a začátkem století dvacátého.  Samotný cíl práce upomíná na 

skutečnost, kterou si čtenář stránku za stránkou uvědomuje stále naléhavěji: jde o dílo primárně 

z oboru archivnictví a pomocných věd, nikoliv o vysloveně historickou práci, a to se všemi pozitivy i 

negativy. Autorčin přístup se totiž vyznačuje příznačným interpretačním redukcionismem, který stojí 

na velmi kvalitní práci s pramenem, ovšem buď s ohledem na předepsaný rozsah textu pro potřeby 

SVK, nebo prostě z důvodů nezájmu, je do druhého pořadí odkázána snaha po hlubší interpretaci 

získaných informací ve směru komparace nebo kontextualizace. 

Co je tím konkrétně míněno? Již okruh literatury, o který se autorka opírá, signalizuje směr práce a je 

v tomto ohledu bez vady. Nacházíme tu totiž hlavně ediční počiny badatelů zabývajících se ego-

dokumenty od středověku po dobu moderní. Zahraniční pohled na problém práce s ego-dokumenty 

reprezentuje hojně citovaná teoretická práce Winfrieda Schulze. Při pohledu do seznamu literatury 

kritického čtenáře překvapí a zaujme, proč je pracováno s díly tak širokého časového zaměření, a 

klade si otázku po prospěšnosti uvedených děl pro cíle práce.  

Ale z pohledu autorky a jí stanovených cílů toto smysl nepochybně má – jde tu skutečně obecně o to, 

ukázat, jak s ego-dokumentem vědecky pracovat. Je však vážnou otázkou, zda toto je skutečný 

badatelský problém, skrývající podnětné napětí, z nějž může vyrůstat vědecká práce? Pokud už jen 

v seznamu literatury stojí názvy řady prací, které víceméně již dříve ukázaly, jak s ego-dokumentem 

vědecky pracovat, pak je otázkou, zda je toto nutné opakovat? Snad byla práce pojata jako jakási 

zkouška, zda s ego-dokuentem dokáže pracovat badatel – začátečník? V tomto ohledu patrně autorka 

výborně naplňuje požadavky kladené na heuristiku a kritiku pramene, snad mohu i připojit, že 

preciznost práce s pramenem na mne udělala velmi pozitivní dojem.  

Ale z pohledu historika a jeho práce s pramenem soutěžnímu textu mnohé chybí. Práce s pozůstalostí 

Luisy Pernerové-Zykmundové by totiž pro historika měla být základem pro zamyšlení, debatu, resp. 

doplnění debaty, o tzv. mentální mapě příslušníků a příslušnic měšťanstva, o hodnotových 

orientacích, vizích, frustracích a přeludech této společenské třídy a zvláště jejích ženských členek. 

Vždyť osoba „paní Luisy“ je badatelsky přitažlivá jistě jako individualita, kterou zajímala rodinná 

tradice nebo proměny města Plzně, ale také – a podle mého soudu podstatně více – jako 

reprezentantka své společenské vrstvy, třídy, generace atd. České a obecně středoevropské bádání je 

v tomto ohledu docela vyspělé a podnětů k debatě bylo dáno dost a dost, v českém prostředí 

připomeňme třeba práce Jiřího Štaifa, Jiřího Pokorného, Jiřího Matějčka nebo Pavla Kladiwy, v úžeji 

zaměřeném pohledu na ženskou část měšťanské populace připomínám aspoň Milenu Lenderovou 

nebo Marii Bahenskou. Interpretačně bohatá díla těchto autorek a autorů – s výjimkou několika prací 

M. Lenderové - v seznamu literatury chybí, přitom právě zde mohla autorka hledat poučení o stavu 

bádání a sledovaný pramen pak následně podle něj lépe vytěžit. Hlavně se ale autorka trochu sama 



připravila o možnost doplnit stávající debatu a stav poznání o zajímavý příspěvek, protože práce 

zůstává na půli cesty – ego-dokument je sice výborně zpracován z hlediska heuristiky a kritiky, ale tzv. 

Droysenův kánon historika si žádá ještě třetí krok, totiž interpretaci opřenou o znalost stavu bádání. 

A tento krok v díle bohužel chybí. Autorka sice v závěru textu projevuje snahu o provedení 

skutečného interpretačního zakončení, ale vzhledem k neznalosti stavu bádání a míjení klíčových 

analytických pojmů z oblasti kulturních a sociálních dějin v korpusu práce je zřejmé, že jde o příliš 

obtížný úkol. Text v závěru proto ulpívá na tvrzení, která již v textu byla jednou i vícekrát zmíněna a 

jako shrnutí badatelského úkolů zní trochu banálně. Znovu se dozvídáme o obhajobě rodinné cti a 

tradice, o sentimentu z mizející „staré Plzně“ atd., ale jen velmi málo o postoji k obecně kulturním 

fenoménům, které jsou v textu zmíněny, nebo naopak (překvapivě) nezmíněny: nacionalismus, 

liberalismus, socialismus, různá další emancipační hnutí, proměny hodnotového žebříčku měšťanstva, 

sekularizace atd. atd.     
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