
Školitelský posudek na diplomovou práci Michaely Erbenové „malým ten, kdo malý má jen 

cíl!“ Několik tváří Eduarda Štorcha (1878 – 1956) a jeho snímání současníky,  

Praha FFUK 2019, 120 s. rkp. plus obrazová příloha 

 

Cíl práce: 

Cílem předkládané diplomové práce je Eduard Štorch v mnoha polohách, ve kterých se 

většinou vlastní pílí a zásluhou ocitl. Jeho osudem bylo prožít život ve dvou, zcela odlišných 

politických a státoprávních „systémech“. Šťastnější se jistě cítil ve svobodomyslném 

republikánském prostředí než v konzervativní monarchii, kde neustále narážel na „limity 

doby“ včetně vyhazovu z učitelského místa či útěku z vojenského transportu, který ho měl 

koncem války odvést na frontu. Svoji zásluhou pak prožil zajímavý, činorodý život, který mu 

přinesl více úspěchů a ocenění než zklamání. 

 

Charakteristika práce: 

Jedná se o opravdu o velmi důkladně promyšlené dílo, založené na vyhodnocení archivních 

pramenů, které jsou uloženy především v Archivu PNP, a na dobové memoárové a odborné 

literatuře a publicistice. V neposlední řadě je pramenem samotné „spisovatelské“ a 

pedagogické dílo Eduarda Štorcha, které ho výrazně přežilo. V tom je jeho největší hodnota, i 

když během svého života si vyzkoušel mnoho rolí, o kterých se domníval, že mají vyšší 

hodnotu než spisování pro děti a mládež. Právě analýza těchto „rolí“ tvoří základ této 

povedené diplomové práce. Každá role je zároveň kapitolou diplomové práce. Každou 

kapitolu otevírá dobře zvolený Štorchův citát. Takto před námi defiluje Štorch student, učitel, 

manžel, fotograf, pedagog, archeolog a spisovatel a všechny tyto role jsou spojeny s jeho 

místy české paměti a blízkým současníkem. I když život a dílo Eduarda Štorcha bylo již 

několikrát zpracováno (viz seznam literatury) , tento pokus lze považovat za nejkomplexnější 

a nejpovedenější. 

 

Metoda zpracování: 

Vděčí za to metodě zvolené zpracování, kterou diplomatka nazvala skromně pouze 

biografickou, nicméně z textu je zřejmé, že se jedná o široce založený sociokulturní rozbor, 

který je založen právě na analýze jeho mnoha životních rolí. Tento sociokulturní přehled je 

pak vhodně doplňován reflexí současníků a sebereflexí samotného Štorcha. Ke každé roli byl 

totiž nalezen věrohodný svědek, který zanechal paměti nebo korespondenci. Takto vzniklo 

opravdu ucelené dílo, která má vnitřní náboj a vnitřní řád. Výsledkem je pak mnohotvárný, 



ale při tom velmi ucelený obraz činorodého člověka, který – i když nevychoval vlastní děti – 

zanechal pro ně velké poselství. 

 

Závěrečné shrnutí:  

Kritické náměty do rozpravy nemám a ani diskutabilní interpretační tvrzení jsem v diplomové 

práci neobjevil. Zbývá možná vyřešit několik malých záhad v jeho životě spojených například 

z oním útěkem z vojenského transportu a s následným přežíváním do konce války, tak že 

zbývá konstatovat, že k výrazným kladům práce patří tedy jasná vnitřní stavba, přesvědčivé 

závěry a také užití kultivovaného jazyka. Diplomovou práci Michaely Erbenové vřele zcela 

jednoznačně doporučuji k obhajobě pro její nespornou kvalitu, vysokou interpretační úroveň, 

dobrou stylistickou a jazykovou úroveň.  
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