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Blanka Jedličková (* 1987)

Vanda Vaníčková

Držitelka ceny Magnesia Litera 2016 - DILIA Litera pro objev roku, historička a náchodská rodačka. Kromě práce 

se věnuje třeba i výrobě šperků. Pokud ji potkáte v knihovně, tak u regálů s historickou literaturou, marně ji budete 

hledat ve fantasy sekci.

Profesně jste nyní historička, spisovatelka, doktorandka, co je vám nejbližší?

Určitě historička. Pracuji jako odborná pracovnice oddělení 20. století v Historickém ústavu Akademie věd ČR. 

Věnuji se především sociálním a kulturním dějinám a specializuji se na období 1938-1948, dějiny protinacistického 

odboje a gender history. Kulturní dějiny mi jsou blízké díky mému studiu. Mám ráda styl výkladu dějin na univerzitě 

v Pardubicích, kde jsem studovala a nyní působím jako doktorandka. Kulturní dějiny se propojují s každodenností 

a obrazem toho, jak se žilo. Nejméně si připadám jako spisovatelka.

I přes významné ocenění Magnesia Litera v kategorii objev roku?

Pro mě znamenala velmi moc už nominace. Vnímám ji jako osobní motivaci věnovat se historii dál. Zároveň 

ocenění způsobilo, že se na mne nyní obracejí lidé s projekty, ke kterým bych se třeba jinak nedostala. Především 

jsem si ale uvědomila, co mě na studiu historie baví a jak chci pracovat, tedy hledat témata, která nejsou zajímavá 

jen pro odborníky a vědu samotnou, ale která osloví i širokou veřejnost.

Jaká je oceněná knížka Ženy na rozcestí: divadlo a ženy okolo něj?

Jde o knihu, již můžete číst bez prvotních informací. Troufám si říct, že je napsaná lehce, ne těžkou vědeckou 

formou. V první části je poskytnut dobový kontext a časová orientace, ve druhé jsou medailonky žen. První vydání 

vzniklo díky studentské soutěži nakladatelství Academia. Druhé, doplněné vydání vyšlo 22. 11. 2016 v nové edici 

s pevnou vazbou a grafickou úpravou.[1]

Podle čeho jste volila téma své knihy?

K historii obecně jsem se dostala tak, že mi kdysi babička vyprávěla o příbuzných, kteří se zapojili do 

protinacistického odboje. Na gymnáziu jsem o nich chtěla napsat seminární práci, dostala jsem se poprvé 

k archivním materiálům a pro historii se nadchla. Studium na vysoké škole můj zájem prohloubilo. Chtěla jsem se 

zaměřit na každodennosti protektorátu Čechy a Morava a na zajímavých ženských osudech přiblížit rozvrstvení 

a fungování tehdejší společnosti. Lidským příběhům chci zůstat věrná i v připravované disertační práci. Mám 

v plánu zaměřit se na konstrukt filmové hvězdy a na osudech známých žen ukázat proměnu společnosti po válce.

Zavítala jste se svým tématem na besedu do knihovny?

Ano, ve vašem regionu jsem se účastnila například literárního čtení v kombinaci s besedou v Novém Městě nad 

Metují. Za podobné akce jsem ráda, protože si myslím, že by vědec měl pracovat i takto. Ne jen psát a bádat, ale 

tvořit a popularizovat, jít mezi veřejnost.

Z osobní zkušenosti – je téma Čech v době protektorátu pro návštěvníky atraktivní?

Myslím, že ano. Na besedy sice chodí spíše střední a starší generace, ale řekla bych, že to není nezájmem 

mladých o téma, ale obecně neochotou chodit na akce podobného typu. Rychlá doba, málo času téměř na 

všechno. O faktu, že moji knihu přečte i mladší čtenář, svědčí SMS, které mi občas chodí od kamarádů a 



známých: „Tak jsem to dočetl!“

A děti? Jak jim zprostředkovat dějiny, třeba i v knihovně?

Považuji za dobré, když je práce trochu opačná a děti samy tvoří didaktický materiál – malují obrázky, píší texty. 

Samozřejmě odborník pak musí dát věcem patřičné historické ukotvení, ale je to podle mě cesta. Třeba i ve 

spolupráci s regionálními muzei. Zároveň jsem při svém učitelském působení na náchodském gymnáziu 

prosazovala, aby žáci mluvili s rodiči, prarodiči, ptali se jich na vzpomínky a tak si tvořili obraz tzv. rodinné historie.

Obecně, co pro vás znamená knihovna?

Potřebnou instituci, protože všechno ke své práci v archivech nenajdu. Musím pracovat i s věcmi, které už někdo 

napsal. V poslední době mám s knihovnou spojené i zmíněné besedy a autorská čtení.

Jaká je vaše první vzpomínka na knihovnu?

Navštěvovala jsem jako dětský čtenář knihovnu v Náchodě. Moje nejoblíbenější knížka byla Karlínská číslo 5 od 

Heleny Šmahelové. Četla jsem ji několikrát, na rozdíl od verneovek. Fantasy mě nikdy nebavilo.

Co si přečtete dnes, máte nějaký tip pro čtenáře?

Zbude-li na beletrii čas, vyhledávám historická témata. Třeba se mi líbila kniha Jiřího Šulce Dva proti Říši o 

atentátu na Heydricha nebo romány Kateřiny Tučkové, které mě oslovují jak precizností, tak stylem psaní.

Kontakt na autorku rozhovoru: VandaV@seznam.cz

Kontakt na PhDr. Blanku Jedličkovou: jedlickova@hiu.cas.cz, tel.: 774 876 030 

[1] Více na: http://academia.cz/zeny-na-rozcesti-2-doplnene-vydani.html?
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