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Lenka Týmalová, Příspěvek ke studiu britské aristokracie v letech 1890-1910, 

Seminář novověkých dějin, Ústav světových dějin, Filozofická fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze, Praha 2008, 64 rkp. + přílohy 

Diplomová práce Lenky Týmalové, která pojednává o britské aristokracii v letech 

1890-1910 se zvláštním důrazem na jednu zjejích významných skupin, jež se označovala 

termínem Duše (Souls), má své silnější i slabší stránky. K silným stránkám Týmalové práce 

patří bezesporu analýza britské společnosti ve zkoumaných letech, byť autorka na tak malém 

prostoru nemohla provést komplexní rozbor, jaký by si téma zasloužilo. Týmalová se ve své 

práci oprávněně soustředila zejména na ty aspekty společenského vývoje pozdně viktoriánské 

a edwardiánské Británie, jež nějakým způsobem souvisely s aristokracií. Navzdory některým 

nepřesnostem - například v poznámce na straně 5 hovoří autorka o Garnett Fawcettové, 

přičemž má na mysli Millicent Garrett Fawcettovou - přináší její analýza několik velmi 

zajímavých postřehů. K dalším kapitolám, pojednávajících o tzv. Souls a třech významných 

osobnostech a jejich přínosu pro tehdejší britskou společnost, však mám několik výhrad, i 

když i zde lze najít celou řadu velmi důležitých informací. Největší slabostí dalších dvou 

kapitol je jejich přílišná popisnost; autorka měla bezpochyby klást větší důraz na analýzu, což 

by její práci nanejvýš prospělo. 

Diplomová práce Lenky Týmalové je rozdělena do tří kapitol, jež obsahují celou řadu 

dalších podkapitol. V první kapitole autorka vcelku zdařile, byť ve stručnosti analyzovala 

britskou aristokratickou společnost na konci viktoriánské éry a po nástupu Eduarda VII. na 

trůn, přičemž zejména její rozbor hospodářského, a tím i společenského úpadku šlechty 

(podkapitola 2) a boj za zrušení veta v horní sněmovně jsou výtečným dílčím příspěvkem ke 

studiu tohoto problému. Lze jen litovat, že autorka v podobném trendu nepokračovala také 

v dalších kapitolách, pak by totiž mohla vzniknout pozoruhodná analýza života aristokratické 

společnosti v letech 1890-1910. Ve druhé kapitole se Týmalová soustředila na analýzu tzv. 

Souls, přičemž pojednala zejména o finanční situaci rodin a o jejich aktivitách v rámci 

aristokratické společnosti. Přílišná popisnost tohoto fenoménu však snaze autorky poněkud 

. škodí, což platí i o poslední kapitole, jež je věnována třem významným osobnostem tzv. Souls 
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Cavendishovi. Autorku lze v této souvislosti ještě pochválit za vynikající přílohu, v první řadě 

obrazovou, jež vhodně dokumentuje téma, které ve své práci analyzovala. 

Mám-li hodnotit práci Týmalové s prameny a literaturou, musím konstatovat, že zde 

zůstaly jisté rezervy. Zvláště pramenná základna diplomové práce je velmi omezená a sestává 

z pouhých čtyř memoárů; autorka pominula obrovské množství vydaných i nevydaných 

pramenů, které k této problematice sice nejsou v řadě případů k dispozici v České republice, 

ale v britských knihovnách a archivech je jich k dispozici dostatek (noviny, vzpomínky, 

pamflety); studijní pobyt v těchto institucích by diplomové práci bezpochyby prospěl. Ačkoli 

odborná literatura, z níž Týmalová vycházela, je mnohem širší, a lze ji pochválit i za to, že 

prostudovala zásadní práce, jež byly k této problematice vydány, překvapí nejen to, že 

pominula některé další významné knihy, ale zejména to, že se v jejím seznamu literatury 

prakticky nevyskytují dílčí odborné studie, jichž bylo k této tematice v britských i jiných 

časopisech vydáno nemalé množství. 

Formální, tj. stylistická a jazyková stránka Týmalové práce má vcelku dobrou úroveň 

(v této souvislosti je možné autorce odpustit drobné překlepy a některé stylistické 

neobratnosti), což platí i o velmi dobrém poznámkovém aparátu. Na závěr proto mohu 

konstatovat, že Lenka Týmalová předložila navzdory výše zmíněným výtkám vcelku solidní 

text, její diplomová práce patří k těm studentským badatelským počinům, jež lze akceptovat 

jako diplomovou práci a - zároveň - jako začátek hlubšího badatelského úsilí, věnované 

zkoumané problematice. Jako takovou práci Lenky T~a~oj. doporučuji k obhajobě a 

hodnotím klasifikačním stupněm. /.-:.JY:.é:d..1/1- . .' .. LPt/2c 
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