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Posudek na rigorosní práci Mgr. Hany Novotné, Spolky, modernizační prvek reglOnu 

Vlašimska (1848-1918), Praha 2007, 220s. 

Předložená rigorosní práce Mgr. Hany Novotné navazuje na její práci diplomovou. Je 

na ru však patrný posun v uchopení zkoumané problematiky. Oceňuji zejména úsilí o 

sofistikovanou \-)'stavbu tcJ..'1U a snahu kopkrétní tematiku nazírat z aspektů jednoho 

z velký-ch konceptů současnosti - konceptu modernizace. Uchazečka se zde již dostává nad 

rámcc strukturní anal}"zy a usiluje o pojetí hlubší a náročnější, jak by tomu také li 

nadstavbové práce po absolvování studia mělo být. 

pramenech a literatuře s dobrou znalostí domácí i zahraničí speciální odborné produkce i 

kapitola o vzniku a vývoji spolkli v Čechách 19. století a jejich ukotvení v právním řádu je 

získané poznatky učlenit a předestřít čtenáři. S pozitivním zaujetím je napsána následující 

partie o regionu Vlaširnska ve druhé polovi"ě 19. století, kde diplomantka projevila 

odpovídající znalosti i schopnost formulace. Benešovsko a Podblanicko má v tomto směru 

mohou sloužit jako žádoucí vzor. Určitým vyústěním "vlašimské" kapitoly a přechodem 

kjádru diplomové práce je nástin spolkové činnosti na Vlašimsku ve druhé polovině 19. 

století, který čtenáře uvádí in medias res zkoumané problematik')'. 

Nejrozsáhlejší část tcxtu ml"lžcmc považovat za určit), komcntovan)' katalog spo1kú 

působících v městě Vlašimi a jeho okolí. Podkladem se stal rozbor archivního materiálu 

k dochovaným dokumentům Českého místodržitelství (uloženým v Národním archivu 

v Praze) a dfllším pramcnllm a literatuře. "Kostra" biogramů uvádčn)'ch spolki'1 je obdobná. 

Konkrétní informace logicky odpovídají zdrojům. Bylo by samozřejmě možné diskutovat o 

výkladu není nikde neústrojně narušen či příliš rozmělněn. Poznámkový aparát ve své 

citační, "v')Ts'/ětltijíc.í i rozšiřujíc.í části odpo;:ídá potřebám práce~ 

Logickým vTcholem výkladu je partie o spolcích jako modemizačním prvku regionu 

Vlaši..lTIska. kde po71tivně hodnoth'U propojování souvislostí společenského vývoje. jeho 
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teritoriálních variaci a studovaného konkIétnmo jeHl i vědomí fází v rámci dynamiky jeho 

geneze, rozvoje a přechodu od spolků do nové roviny politického stranictví. Autorka zde, 

podobně jako v závěni prokázala, že vyzrává v soudech i hypotézách, což je přísiibem do 

budoucna. 

Rigorosní práce r-v1gr. Hany Novotné je založena na dtlkladném zvládnutí pÍivodnkh 

pramenů, je objektivní, znalá a psaná u vědomí širších souvislostí zkoumaných jevů a 

procesů. S dobrým svědomím ji doporučuji k rigorosnímu řízení. 

V Praze, dne 1. listopadu 2007 

.i )\./ 
I'v 

Doc. PhDr. Jiří Souša,CSc. 
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