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Otázka role spolků v české (českoněmecké) společnosti 19. století nebývala, na rozdíl od 
produkce historiků sousedních zemí, až do konce osmdesátých let 20. století frekventovaným 
tématem domácí historiografie. Přitom jde o nepřehlédnutelný fenomén, jeden z vnějších 
projevů organizace především středních vrstev obyvatelstva v období rozpadu tradiční, 
stavovsky uspořádané společenské hierarchie. Spolky sloužily jako emancipační i strukturální 
nástroj, bývaly základnou pro kariérní růst jedinců, umožňovaly mobilizovat určité skupiny 
obyvatelstva, soustředit prostředky finanční i jiné zdroje. Jejich převažujícím rysem bývá 
společenské vrstvy překračující získávání členské základny i demokratický způsob 
rozhodování. Nelze ovšem pominout i honorační či dokonce aristokratická uskupení a 
zájmová sdružení profesní, předchůdce odborových spolků. Kvantitativní nárůst spolků v 19. 
století vedl ve své době až k přeceňování jejich poslání. Obdobná hodnocení pak pronikla 
částečně i do současnosti, občas se tedy setkáme s označením spolků jako přímo nástroje 
modernizace společnosti. 

Volba zkoumat spolkový fenomén znamená vždy volit mezi poměrně obecným výkladem, 
založeným na statistických datech, normativní pramenné základně a správním exkursu na 
straně jedné a teritoriálním vymezením na straně druhé, přičemž přísné chronologické 
vyhraničení tohoto poněkud bezbřehého tématu je samozřejmostí. Autoři se musí též 
vypořádat s typologií, pokud se přímo nevěnují výkladu o homogenní skupině spolků nebo 
přímo jediné spolkové historii. Možnost poměrně snadného časoprostorového vyčlenění 
udělala v poslední cca dvacetiletí ze spolkového dění oblíbené téma diplomových prací i 
článků v regionálním tisku. Ovšem teprve na prolnutí "malých" a "velkých" dějin a na 
přirozeně zažité metodologické základně se pozná skutečná vědecká akribie historika. 

Autorce předkládané rigorózní práce budiž přičteno ke cti, že prošla výše uvedenými 
úskalími díky promyšlené výstavbě textu zcela bez úhony. Přehledná struktura práce nás 
provede od obecných (ale neprvoplánových) základů metodologických, spočívajících 
v modernizační teorii, od jasného stanovení cílů bádání, přes nezbytné potýkání se 
s mimopramennými zdroji, k dvojitému jádru práce. Promyšlený výklad o historickém vývoji 
mikroregionu Vlašimska a analytické kapitoly, založené na archivním výzkumu, doplněném o 
údaje ze soudobého regionálního tisku, věnující se historickému angažmá jednotlivých skupin 
spolků i spolků samotných, se následně propojují v malé syntéze a posléze závěru, 
potvrzujícím oprávněnost zvoleného titulu rigorózní práce. 

Kladem textu není jen sofistikovaná výstavba. Je nutno vyzdvihnout solidní zvládnutí 
propojení obecnějších souvislostí společenského vývoje, jeho teritoriálních variací se 
sledovaným konkrétním jevem v přesně vymezeném časoprostoru. Nebývá to vždy obvyklé u 
materiálových studií tohoto druhu. Dobrá heuristická základna a schopnost práce s archivními 
prameny ostatně byly osvědčeny již v předcházející diplomové práci. Nyní přibylo ono 
zásadní uchopení tématu v širším kontextu a jeho "zažití", jež nepatrně potřebuje dozrát jen 
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v pasáži o literatuře. To lze však získat časem a praxí, kterou autorka rozvíjí i počínající 
publikační aktivitou. 

Je možné konstatovat, že uchopením daného tématu a obratným ztvárněním v sledované 
práci se podařilo odstranit další nepoznané skutečnosti nejen regionální historie. Autorka se 
zhostila zvoleného úkolu výborně. Práci doporučuji s dobrým svědomím jako podklad pro 
rigorosní řízenÍ. 
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