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hospodářských a sociálních dějin 2007, 308 s. včetně příloh. 

Diplomová práce Simony Pessrové představuje rozsáhlý text, zpracovaný na široké 
bázi historických pramenů, mezi nimiž tvoří hlavní část prameny archivní povahy. Autorkaje 
rovněž velmi dobře obeznámena s metodologickými přístupy a badatelskými trendy 
v současném výzkumu sociálních dějin v podobě, praktikové zejména badatelskou dvojicí 
Jiří Matějček a Jana Machačová. Inspirovánaje i aktuálním výzkumem ženské emancipace 
v České republice. Poměrně bohatý archivní materiál, týkající se rodiny Veselých, jí 
umožnil, aby si ve svém mikrohistorickém vzorku kladla badatelské otázky na vyšší úrovni, 
než je tomu v běžných diplomových pracích. 

Za nejdůležitější z nich považuji problém vertikální mobility z nižší střední vrstvy do 
pozice lokálních elit. Z jejich okruhu se protagonistovi této diplomové práce daří další 
vzestup mezi politickou elitu meziválečného Československa. Tato problematika je 
koncepčně propojena s gradací ženské emancipace od konce 80. let 19. století přibližně do r. 
1938. Úzce též souvisí se spoluprácí advokáta a realisty Františka Veselého (1863-1935) s T. 
G. Masarykem ajejím dopadem najeho společenský vzestup, z něhož těžili později i jeho 
děti. Svůj text kolegyně Pessrová rozdělila do deseti kapitol, které rozvíjejí i další témata, 
jež však mají komplementární charakter. Soustřeďují se např. na sociokulturní prostředí, 
z něhož manželé Veselí vzešli, či najejich kontakty s česko-americkými krajany (viz hl. 
lékařka a feministka Růžena Řehořová-Wisteinová). 

Za autorčin originální badatelský počin považuji analýzu vnitřního hodnotového světa 
Milady Erbenové předtím, než se stala Veselého manželkou. Pozoruhodná najejím lidském 
typuje mírajejí emancipace od modelu, v němž se žena vdává jen proto, aby naplnila 
předepsanou roli oddané manželky a vzorné matky ve prospěch kooperativního manželství, 
v kterém je svému muži respektovanou partnerkou i relativně samostatnou spolupracovnicí. 
Přitom je otevřenou otázkou, zdajde též o obecnější příznak nové kvality ženské emancipace 
v české národní společnosti, vystupující do popředí v 80. letech 19. století. Ještě 

pozoruhodnější je okolnost, že Veselý povzbuzuje budoucí manželku nejen v tomto směru, 
nýbrž má zájem jak na jejím sebevzdělání v českém národním duchu, tak i najejím angažmá 
ve prospěch sociálně potřebných lidí. (s. 40 ann.). 

další silnou stránku diplomové práce kolegyně Pessrové vidím v její snaze o co 
nejkompaktnější výklad kariéry tohoto právníka, začínající tím, že se spolu s manželkou 
usadí jako advokát v Benešově u Prahy (1892) a vrcholící jeho krátkodobým působením na 
postu čsl. ministra spravedlnosti v letech 1919-1920. Důležitými body jeho společenského 
vzestupu se jí jeví profesní schopnosti stejně jako silné české národní vědomí, nebránící mu 
však ve spolupráci s místními česko-židovskými asimilanty (viz hl. advokát Julius Taussig) 
v rovině komunální politiky. Dále je to sociální cítění a aktivní zapojení do místních 
vlivových (především pak spolkových) sítí. Lokální poměry Veselý překračuje svým agilním 
vstupem mezi ty funkcionáře lidové, resp. pokrokové strany, jež byli schopni řešit spletité 
otázky financování stranického tisku (s. 101 ann.). 

Autorka upozorňuje rovněž na to, že Veselý si perspektivně upevňoval svoji veřejnou 
autoritu konflikty s okresním hejtmanem, snažícím se zalíbit se co nejvíce arogantnímu 
konopišťskému pánovi, následníkovi trůnu Františku Ferdinandovi D 'Este. Podobně tomu 
bylo i s jeho antiklerikálními postoji i s jeho sympatiemi k ženské emancipaci. k níž v duchu 
Masarykova realismu vychovávala místní ženy i jeho manželka Milada Veselá jako hlavní 
organizátorka benešovského Ženského spolku. Nekonformně se oba manželé projevovali 



v rámci možností i za Velké války. Veselý potom v demokratickém republikánském duchu 
rozhodně vystupoval proti Pekařově kritice pozemkové reformy, přičemž zdůrazňoval 
nezbytnost důsledného postátnění konopišťského zámku (s. 136 ann). Jeho majetek před r. 
1914 rovněž vzrostl, proto jej autorka oprávněně považuje za čelného představitele lokální 
elity, které byl navíc schopen spolu se svou rodinou nabídnout dynamické kulturní vzory. 

Do čsl. politické elity se zařadil, jak již víme, tím, že jej Masaryk prosadil jako 
ministra do první Tusarovy vlády. Potom působil za stranu národně sociální, resp. 
socialistickou až do své smrti jako senátor. Na stabilizaci jeho elitního postavení měla zásadní 
vliv skutečnost, že se stal právním zástupcem prvního presidenta republiky a někdy i členů 
jeho rodiny a přitom na sebe bral i velmi delikátní úkoly. Příbuzensky byl propojen s rodinou 
Antonína Kloudy, s nímž společně zajišťoval Masarykův a Benešův vliv v socialistické 
straně. Mezi jeho dětmi autorka vidí jako nejvěrnější představitelku "transmise kulturních 
hodnot a rodinných vzorů" (s. 260) do meziválečného období dceru Ludmilu Kloudovou, 
která spolu se svým manželem převzala i otcovu advokátní kancelář v Benešově. Vlivné 
společenské postavení příslušníků Veselého rodiny bylo v její druhé generaci ohroženo 
nejdříve za nacistické okupace, a pak zcela zlikvidováno po r. 1948, tedy v době, jež zcela 
destruovala hodnoty a vlivové sítě, na nichž byl jejich status vybudován. 

Závěrem (s. 276-281) diplomantka konstatuje, že elitnost rodiny Františka Veselého 
byla umožněna nacionální dezintegrací v českých zemích, jež se stala nezvratnou se vznikem 
jazykově české univerzitní inteligence. Zajejí průvodní jevy dále považuje jeho 
antiaristokratismus a antiklerikalismus úzce spojený s masarykovským chápáním morální 
obrody české národní společnosti. To jsou ovšem formativní faktory, jejichž legitimizační 
potenciál byl silně závislý právě na masarykovském charakteru meziválečného 
Československa. Autorka přitom nebere příliš v úvahu, že povaha vlivových sítí se v tomto 
státě podstatně proměnila mj. i tím, že se zahustily a zároveň prohloubily vzájemnou 
konkurenci. Oproti předchozí době, kdy v nich převažoval dynamický koncept zdařile 
balancující akcent na obecný zájem s osobními ambicemi, mají nyní mnohem uzavřenější 
charakter nástroje usilujícího o stabilizaci vlivu těch, kteří se k moci již dostali. Jejich 
deklarace obecného zájmu jsou tudíž pro širší veřejnost méně důvěryhodné ajejich praktiky 
více nepotistické. Ostatně je otevřenou otázkou, zda rodiny všech dětí Františka Veselého lze 
považovat za elity první republiky, neboť v přísnějším slova smyslu lze toto kritérium 
vztáhnout jen na dceru Miladu, která se provdala za jednoho z předních čsl. diplomatů 
Roberta F1iedera. Z technických nedopatření diplomantčina textu připomínám jeho doslovné 
opakování na rozhraní s. 26011, 263/4, 267/8, 270/1 a 274/5 (viz pozn. č. 98). 

Závěrem konstatuji, že Simona Pessrová napsala co do rozsahu, úrovně 
zpracování i konceptualizace tématu zjevně nadprůměrnou diplomovou práci, kterou 
velmi rád doporučuji k úspěšné obhajobě. 

Praha 4. IX. 07 

.;;> / 

/' / 
( . 

~ 

Prof. PhDr. Jiří Štait~ CSc. 

2 


