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Předložená diplomová práce z pera Simony Pessrové je velmi důkladným a ve svém 

výsledku velmi extenzivním zpracováním životních osudů Františka Veselého, pozoruhodné 

postavy ze světa české buržoazie na přelomu 19. a 20. století. Za hlavní přednost práce lze 

považovat skutečnost, že se zde autorce podařilo vykreslit a propojit řadu velmi důležitých 

jevů a procesů, zejména: (a) rekonstruovat životní svět výrazného představitele střední vrstvy, 

(b) ukázat možnosti individuálního vzestupu v prostředí měnící se české společnosti a (c) 

postihnout možnosti a meze myšlenkové nezávislosti a nekonformních postojů. Práce tak 

zdaleka není jen vyprávěním osudů jedné postavy: životní svět Františka Veselého (a lidí 

blízkých) autorce posloužil k vylíčení celého spektra problémů, s nimiž se česká společnost 

potýkala - sociální otázky, emancipace žen, dostupnosti a charakteru vzdělání, prohlubující se 

komunikační sítě, proměn v hegemoniálních vztazích atd. Tento pohled "zdola" je velmi 

cenným příspěvkem k poznání a ilustraci komplexního vývoje české společnosti v dané době. 

Vyzvednout je zapotřebí i ten fakt, že se autorka zaměřila na rekonstrukci potřeb, 

životního stylu, osvojování různých způsobů chování, vyjednávání zájmů v lokálním rámci 

atd. Prostřednictvím husté sítě různých zkušeností a postojů (organizace domácnosti, hledání 

partnera, odvahy vstoupit do veřejného života atd.) se jí podařilo nastínit podobu a zejména 

pak proměny v hodnoceních a vizích, které těmto postojům stály za základ. Autorka přitom 

nezůstala pouze u promítnutí dílčích nasbíraných informací, nýbrž se také pokusila 

poskytnout komplexnější obraz o životním světě české střední vrstvy - její líčení působí 

nejpřesvědčivěji tam, kde rekonstruuje svět hodnot střední vrstvy (vzdělání, uměleckou 

tvorbu, nezávislost na církvi, samostatnost v myšlení, šetrnost, ale i rekreaci), s tím související 

občanskou angažovanost (účast v lokálních organizacích, konflikty i vyjednávání 

s představiteli státu, angažmá v politických stranách, veřejné kontroverze apod.) anebo 

materiální předpoklady této nezávislosti (zejm. strukturu výdajů buržoazní domácnosti). 

V konceptuálním ohledu je dle mého názoru nejcennější zdůraznění kontinuit 

v myšlenkovém vývoji a sociálního zakotvení proměn identity - kultivace nových hodnocení 

a nových nároků na uznání (zejm. ženské emancipace, řešení sociální otázky a politické 

demokratizace) nebyla individuální myšlenkovou invencí, nýbrž navazovala na dřívější vzory 



.. --------------------------------------------------------------------------------, 

a rozvíjela se v úzké vazbě ke zkušenostem v prostoru kolektivního jednání lidí. Autorka 

například jasně ukazuje, jak názory na ženskou emancipaci velmi silně navazovaly na dřívější 

vlastenecké angažmá žen (Klub dam, s. 33nn.), proměňující se zkušenosti žen v rodině i ve 

veřejnosti atd. Podobné platí pro vztahy elitnosti - struktury vlivu se měnily postupně 

proměnou existujících vztahů a hodnot v nových konstelacích. 

Zmínit je rovněž zapotřebí i skutečnost, že se autorka ve své rekonstrukci opřela o 

velké množství materiálu; materiálová základna svědčí o ohromných pracovních investicích, 

které byly do práce vloženy. Zpracování se vyznačuje vysokou mírou pečlivosti; nachází se 

zde jen minimum technických nedostatků (snad jen nesprávné zalomení na s. 260nn.). 

Mám-li z pozice oponenta identifikovat ta místa, kde by tyto investice mohly být 

v budoucnu dále zhodnoceny, poukázal bych zejména na některé výkladové vzory typu 

emancipace, mobility nebo sekularizace, které sice autorka zaznamenala a pečlivě empiricky 

doložila (na mikrohistorické úrovni), avšak neodvážila se prozatím koncipovat obecnější 

výkladový model, který by těmto procesům dodával jasnější (makrohistorické) obrysy. 

Analýza lokálního prostředí s jeho svéráznými konflikty a proměnami jí dle mého názoru 

poskytla dostatek opěrných bodů pro návrh vývojového modelu, který by plně zhodnotil její 

výkladové ambice (osvětlit podobu a proměny mobility, emancipace apod.). Z formálních 

nedostatků bych zmínil snad jen závěr práce, který vlastně není argumentativním závěrem, 

nýbrž spíše volnou narativní figurou, tematizující a shrnující (jen některé) otázky. Tyto 

problémy nicméně nijak nesnižují vysokou hodnotu předložené práce. 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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