
Veronika Kršková, Sociálně-kulturní napětí na Loučeni v poslední třetině 19. století. Konflikty 

vyplývající z aktivity Josefa Schulze v místní Čtenářské besedě

Bakalářská práce, Ústav českých dějin FF UK, Praha 2018, 55 s.

Školitelský posudek

Procesy národní a občanské emancipace české společnosti v 19. století jsou v dlouhodobém centru 

pozornosti historiků i dalších odborníků. Tato pozornost bývá soustředěna na centrum – Prahu a 

zejména na počátky těchto procesů. Trvalou inspirací v tomto směru bývají práce Miroslava Hrocha a 

v posledních letech také Jiřího Štaifa. Výzkum věnovaný jednotlivým regionům v českých zemí měl a 

má ovšem také nadále značný potenciál.

Veronika Kršková se ujala tématu sociálně kulturního vývoje spjatého s Loučení, thurn-taxisovským 

panstvím. Charakterizovala sice ve stručnosti majitele panství a jejich hospodaření, soustředila se 

ovšem na měšťanské aktivity v místě a na historii jednoho konfliktu. A právě v konfliktu se většinou 

tříbí názory a odhalují charaktery.

Konkrétní problém, jímž se zabývá, nebyl dosud v literatuře zpracován, vycházela tedy z pramenů 

archivních, jichž prostudovala na různých místech celou řadu, včetně vydaných i nevydaných pamětí, 

jak dokládá příslušný seznam. Oporou jí byl dobový denní tisk a samozřejmě využila regionální 

literaturu i syntézy k dějinám 19. století. Právě systematický archivní výzkum bych u této práce chtěla 

vyzdvihnout, nepodařilo se sice (z různých příčin, které autorka v příslušné pasáži naznačuje) 

dohledat vše, co by bylo ideální, ale téměř „detektivní“ prací Veronika Kršková prokázala, že ví, co 

znamená historikovo „řemeslo“. 

Jádrem jejího výzkumu byla historie místní Čtenářské besedy založené v roce 1874, u jejíhož zrodu 

stál Josef Schulz. Činnost této besedy se příliš nevymyká dějinám podobných spolků. Proč se tu o něm 

píše, by se mohlo jevit jako kuriozita, ale Veronika Kršková ukotvila díky svému výzkumu tuto událost 

v širších kontextech. Bujaré půlnoční silvestrovské oslavy otřásly místní pospolitostí na přelomu let 

1875/76. Na jednom pólu stál právě Josef Schulz, který byl židovského vyznání, na druhém zdejší 

katolický farář František Dvořák. 

Průběh silvestrovské oslavy totiž tím, že se dostal na stránky Národních listů, vstoupil do širšího 

povědomí. Stal se nyní jádrem bakalářské práce Veroniky Krškové. Otevřela celou řadu problémů, 

kladla si mnoho otázek, ověřovala hypotézy a formulovala stanoviska základě dochovaných pramenů:

a) Představila historii Loučeně a jejích majitelů;

b) Analyzovala historii místní čtenářské besedy;

c) Popsala průběh onoho silvestrovského veselí, které bylo vzápětí označeno za projev 

novodobých „adamitů“;

d) Přiblížila působení Josefa Schulze, příznivce mladočeského politického proudu, i jeho 

„protipólu“ katolického kněze Františka Dvořáka, spjatého spíše s proudem staročeským;

e) Nespokojila se ovšem jen popisem působení Františka Dvořáka v tomto konfliktu, ale 

podrobně vylíčila celé jeho profesní působení jak v Loučeni, tak později v Rejšicích a 

představila jej v širším kontextu jeho názorového vývoje a vztahu jak k místní samosprávě, 

k dobovým politickým proudům, tak k vyznavačům jiných náboženství;

f) Nastínila jeden z důležitých symbolů moderní doby – totiž fenomén letních bytů – možný vliv 

„lufťáků“ na Loučeň. Mezi nimi figurovaly i významné osobnosti českého veřejného života, 

v této souvislosti to byl především Karel Sladkovský, spjatý s Národními listy. Právě tisk, tedy 



Národní listy a na druhé straně Brousek, určovaly dynamiku celého sledovaného konfliktu 

v Loučeni.

Veronika Kršková se ujala zdánlivě dílčí události, která ale rozvířila veřejné mínění z mnoha důvodů, 

dostala se na stránky vlivných českých novin a ve svých důsledcích vedla až do soudní síně. Provedla 

důkladný archivní výzkum, vytěžila dostupné prameny publikované i nepublikované, pracovala 

s příslušnou literaturou. Ve formulaci svých závěrů je rozvážná, nastiňuje možné motivací, které vedly 

k popsanému konfliktu a eskalovaly jej. Nabízí ve své práci jednak zajímavou „case“ study, která může 

být využita samostatně pro případnou komparaci, jednak portrét katolického kněze v konfliktu 

s modernizačními a liberálními politickými proudy v posledních desetiletích 19. století.

Práce splňuje všechny předpoklady a mohu ji doporučit k obhajobě a navrhnout známku výborně. 

V Praze 8. června 2018
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