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Název práce, kterou Veronika Kršková předkládá jako práci diplomovou, navozuje atmosféru 

„starých“ časů, kdy bývaly ženy ve společnosti titulovány podle sociálního postavení 

(profese, funkce, zařazení) svého manžela. V tomto konkrétním případě jde vlastně o jistý 

paradox – Marie Komárková byla sice ženou ředitele měšťanské školy, ale dokázala se 

uplatnit od útlého mládí samostatně, ať již jako poštovní úřednice (za monarchie a ještě za 

svobodna) či obecní zastupitelka a radní v meziválečném Československu v Poděbradech, kde 

žila se svou rodinou jako vdaná paní.  

Prostřednictvím životního příběhu této ženy nabízí Veronika Kršková průhledy do běžného 

života jak na „venkovské“ Loučeni, tak v lázeňském městě Poděbrady v průběhu několika 

desetiletí.  

V souvislosti se školním vzděláním Marie Komárkové pojednala autorka také o klášterní 

výchově dívek, o profesní přípravě na povolání poštovní úřednice, o rodinných vztazích a 

tradicích ve vztahu k profesnímu uplatnění, ale za republiky i o důvodech změny náboženské 

příslušnosti v její rodině. 

Veronika Kršková využila znalost příslušné literatury, její práce je ale ukotvena především 

v archivních pramenech úřední povahy, ego-dokumentech i dobovém tisku. Autorka 

prokázala schopnost kriticky k těmto pramenům přistupovat a vhodně je interpretovat. Musela 

se vypořádat s tím, že pro určitou dobu života Marie Komárkové archivní materiály 

dochovány nejsou. Přesto všestranný výzkum a jeho soustavnost umožnily podat vyvážený a 

nápaditý portrét jedné z nemnoha žen, které se v Poděbradech hned od začátku dvacátých let 

uplatnily ve veřejném životě. Kombinací a komparací pramenů pak Veronika Kršková není 

„jen“ pouhou průvodkyní životem Marie Komárkové, ale analyzuje i strategie městské rady 

lázeňského města, postoj k modernizaci, vnitřní napětí související s rozhodováním radních – 

podnikatelů ve prospěch celku i svých vlastních zájmů, vztah města ke státu i k dalším 

městům. Díky rozboru toho, jak Marie Komárková působila v městské radě, Veronika 

Kršková nabízí přehled o sociální problematice města, jejím řešení i osobním angažmá radní 

Komárková. Toto její angažmá ve prospěch města pak dokumentuje i jejími intervencemi ve 

vedení národně socialistické strany, jejíž byla členkou, v Praze, ať již v předsednictvu či u 

poslanců.  



Veronika Kršková přistupovala k tématu zodpovědně, s osobním zaujetím, ale také kriticky, 

Marii Komárkovou neglorifikovala, komparovala její osobní vzpomínky, primárně určené pro 

rodinnou paměť, s úředními dokumenty i dalšími prameny a literaturou.   

Metodologickým východiskem její práce jsou přístupy výzkumu každodennosti, dějin 

samosprávy, ale také dějin žen, samozřejmě je práce i příspěvkem k výzkumu regionálních 

dějin.  

Práce má promyšlenou strukturu, dobrou stylistickou úroveň a potřebnou gradaci. Vhodně ji 

také doplňuje příloha.  

Pokud by – a to by bylo nanejvýš vhodné, aby práce, resp. její část byla publikována, pak by 

bylo třeba citáty důsledně upravovat podle současné gramatické normy a edičních pravidel.  
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