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Rozhodnout se v dnešní době psát o Eduardu Štorchovi předpokládá hluboký zájem, způsobilost 

orientovat se v bohaté literatuře, schopnost se vypořádat s mnoha profesními i zájmovými aktivitami 

tohoto spisovatele, učitele, vychovatele, fotografa i amatérského archeologa, trpělivost probádat 

osobní pozůstalost a dobrý nápad, jak o tomto tématu pojednat.  

Michaela Erbenová svou práci rozčlenila (po úvodu a závěru) do osmi kapitol dále vnitřně členěných. 

Po úvodních pasážích, pojednávajících o dětství a mládí, se věnovala jednotlivým okruhům Štorchova 

zájmu, recepci jeho osobnosti i recepci jeho díla. Zde netřeba rekapitulovat. Připomněla ovšem i 

„místa paměti“ spjatá s E. Štorchem – pomístní jména, muzejní expozice atd. Štorchovo literární dílo 

je spjato s ilustracemi Zdeňka Buriana – ani na něj nebylo v této diplomní práci zapomenuto.  

Autorka čerpala jak z archivních pramenů, tak z periodického tisku i z bohaté literatury, jak 

štorchovské, tak regionální, v obecných soudech se opírala o literaturu, nabízející metodologická 

východiska (paměť míst, každodennost, dějiny školství atd.) 

Štorchovi – literátovi byla již věnována velká pozornost a analýza jeho literárního díla nebyla v centru 

autorčiny pozornosti, i když jeho jednotlivá díla představila. Na jí předložené práci bych ocenila 

především následující pasáže:  

- Cestu vedoucí k Lobči, v níž se autorka opírala zejména o zachovalou korespondenci s Karlem 

Absolonem, významným archeologem. Projekt se nepodařilo realizovat, ale plány, jak 

vybudovat takové „muzeum“ a diskuse o něm, by mohly být s prospěchem publikovány; 

- Text, věnovaný Štorchově manželce Boženě, která po dobu manželství vytvářela Štorchovi 

zázemí, doprovázela jej na jím organizovaných pobytech dětí, ale byla mu i pomocnicí při 

jeho práci, zejména archeologické; 

- Text, v němž autorka podrobně rozebrala Štorchovu zájem vyplnit „volnočasové aktivity“ dětí 

z Libně. Zájem, obětavost (i finanční) a všestrannost byla podmínkou pro to, aby se Štorchovi 

podařilo vybudovat nejen „farmu“ v Libni, ale také, aby s dětmi ze sociálně slabších rodin 

vyjížděl i za hranice na ozdravné pobyty.  

S ohledem na to, že E. Štorch byl nadšeným fotografem, je třeba vnímat bohatou obrazovou přílohu 

práce nejen jako ilustrace k textu, ale jako integrální součást díla, navíc s detailně zpracovaným 



soupisem. Do přílohy je zařazena také edice několika dopisů z korespondence Štorcha s Absolonem, 

která potvrzuje autorčinu znalost „řemesla“.  

Práce má všechny náležitosti, doprovodný aparát i bohaté komentáře formou poznámek, které nejen 

odkazují na zdroje informací, ale představují osobnosti i širší kontext výkladu. Práce má dobrou 

stylistickou úroveň. Nějaký překlep či „nedoklep“ je vzácný.  

Uvítala bych, kdyby se diskuse při obhajobě stočila k tomu, v čem autorka vidí důvody tak výrazného 

ohlasu Štorchova díla v české společnosti. Existují nějaké doklady k tomu, jak jej přijímali i 

v překladech v jinojazyčném prostředí? Zajímavým by bylo také zamyšlení nad Štorchovou manželkou 

jako určitým typem „moderní“ manželky – partnerky nejen v životě, ale i v profesi. Byla Božena 

Štorchová ojedinělou? 

Práci hodnotím jako dílo odpovídající požadavkům kladeným na práci diplomovou, doporučuji ji 

k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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