
I 
Posudek diplomové práce 

Týmalová, Lenka, Příspěvek ke studiu britské aristokracie v letech 1890-1910 
Diplomová práce 
FF UK, Ústav světových dějin, Seminář novověkých dějin 
Praha 2008, 64 rkp. + přílohy 

Diplomová práce Lenky Týmalové soustřeďuje pozornost na analýzu změn, jimiž 
prošla britská aristokracie na konci viktoriánského období a za vlády Eduarda VII. se 
zvláštním důrazem na uskupení aristokratických rodin, označovaných jako tzv. Souls, a na tři 
významné osobnosti tzv. Souls Arthura Jamese Balfoura, Margot Tennantovou-Asquithovou a 
Spencera Comptona Cavendishe. Týmalová předložila práci v mnoha ohledech velmi 
zajímavou a přínosnou, na druhé straně je však nutné konstatovat, že má také celou řadu 
nedostatků. Jednu z největších slabin naznačuje již úvod, v němž bych očekával, že si stanoví 
jasné cíle a položí klíčové otázky, na něž bude hledat v průběhu celé práce odpověď. Již 
v úvodu je patrné, že Týmalová bude více popisovat než analyzovat, což se potvrzuje 
v následujících kapitolách. Výjimkou z tohoto scénáře může být snad jen první kapitola, v níž 
Týmalová vcelku zdařile analyzuje politický, hospodářský, sociální, kulturní vývoj Velké 
Británie, a to zejména z pozice aristokracie. 

Za další poměrně velký nedostatek považuji skutečnost, že navzdory Týmalové 
konstatování, že diplomová práce se opírá o rozsáhlé množství odborné literatury a edic 
pramenů, shledávám především výčet pramenů jako naprosto nedostatečný. Autorka by se 
měla seznámit alespoň s některými dalšími vydanými i nevydanými prameny, novinovými 
články, memoáry či pamflety, jež jsou k této problematice k dispozici ve Velké Británii, 
stejně jako s další velmi početnou odbornou literaturou, včetně článků v časopisech, jež 
Týmalová nevzala vúbec v úvahu. Autorku lze na druhou stranu pochválit, že literatura, s jejíž 
pomocí své téma rozebírá, je velmi kvalitní a umožňuje jí pojednat o problému velmi 
zasvěceně. Prostudování dnes již klasického díla Davida Cannadina The Dechne and Fal! ol 
the British Aristocracy a dalších důležitých knih se na kvalitě Týmalové práce odráží velmi 
pozitivně. 

Týmalová rozdělila diplomovou práci do tří velkých kapitol, které člení na další 
podkapitoly. První kapitola je velmi přínosnou (i když ne úplnou) analýzou britské 
společnosti, politiky a ekonomiky v letech 1890-1910, a to především ve vztahu k aristokracii. 
Za vůbec nejpřínosnější část Týmalové práce považuji druhou a třetí podkapitolu, v nichž 
analyzuje hospodářský úpadek pozemkové šlechty, který významně britskou aristokracii 
ovlivt1oval, respektive boj za zrušení veta horní sněmovny. V druhé kapitole autorka 
pojednává o aristokratické skupině, označované jako tzv. Souls, o jejich finanční situaci, 
radovánkách a mimomanželských vztazích atd. V této kapitole bych očekával hlubší analýzu 
jejich společenských, politických i soukromých aktivit. V poslední kapitole se Týmalová 
soustřeďuje na život tří výše zmíněných významných osobností této skupiny, přičemž i zde 
bych očekával hlubší analýzu jejich myšlenkového světa, jejich aktivit atd. než jen v zásadě 
pouhý popis milníků jejich života. V tomto smyslu mohu hodnotit alespot1 částečně 
uspokojivě podkapitolu věnovanou A. J. Balfourovi. V celém rozboru mi také chybí větší 
propojení jednotlivých kapitol; Týmalové práce, dle mého soudu, postrádá větší koherenci. 
Na druhou stranu lze autorku pochválit za to, že si dala práci s velmi kvalitními přílohami, 
které její tematiku vhodně ilustrují. 



Formální, tj. stylistická a jazyková stránka Týmalové práce je na poměrně dobré 
úrovni (v této souvislosti je možné autorce odpustit drobné překlepy a některé stylistické 
neobratnosti), což platí i o velmi dobrém poznámkovém aparátu. Mohu konstatovat, že Lenka 
Týmalová navzdory výše zmíněným výtkám předložila velmi slušný text, dosáhla vytčeného 
badatelského cíle a prokázala schopnost samostatné odborné práce. Předložený text plně 
odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce, a proto jej doporučuji k obhajobě. 
Navrhuji klasifikovat stupněm ........................................................................... . 
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