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Posudek školitele

Student: PhDr. Stanislav Tumis, M.A.

PhDr. Stanislav Tumis, M.A. absolvoval v letech 1998-2005 magisterské studium
historie na Filozofické

fakultě

Univerzity Karlovy v Praze; v letech 2002-2004 absolvoval

magisterské studium v Centre for Jewish-Christian Relations (Anglia Polytechnic University)
v Cambridgi. Od roku 2005 studuje v rámci doktorského studijního programu 7105V
Historické vědy, studijní obor Historie/Obecné dějiny.
Během tříletého
aktivně

předepsané

doktorského studia absolvoval všechny

pracoval v doktorském

semináři,

v rámci

něhož

atestace a velmi

seznamoval své kolegy s výsledky

své vědecké práce. Aktivně se podílel též na výzkumných projektech Ústavu světových dějin
(kolokvia K dějinám Velké Británie a jejího impéria v 19. a 20. století, kolokvium Sociální
stát v německo-britské

perspektivě

v 20. století, mezinárodní kolokvium Die Wirkung der

Eliten in der Wirtschaft und in der Diplomatie, mezinárodní kolokvium Auf dem Wege zum
Ersten Weltkrieg,

nemluvě

o dalších kolokviích a vědeckých konferencích, pořádaných jinými

institucemi). O hlubokém zájmu PhDr. Stanislava Tumise, M.A. o problematiku postavení
britských žen a "ženskou otázku" na

přelomu

19. a 20. století

odborné literatury též výzkum nevydaných archivních

svědčí kromě

materiálů

studia rozsáhlé

v londýnském The National

Archives, London- Kew.
Během
článků

doktorského studia publikoval PhDr. Stanislav Tumis, M.A.

řadu

odborných

a studií, a to jak k problematice své dizertační práce, tak k jiným tématům (viz seznam

publikační činnosti).

Dizertační

edwardiánské

práce s názvem "Postavení žen a ,ženská otázka' v pozdně viktoriánské a

společnosti" představuje

originální a velmi kvalitní

příspěvek

"ženské otázky" ve Velké Británii na přelomu 19. a 20. století. Tumis svou práci

k dějinám
rozdělil

do

tří částí.

V první z nich analyzoval postavení žen v "soukromé (domácí)

sféře";

ve

kapitolách přitom pojednal o materiálním zabezpečení žen, o jejich roli v manželství,
mateřství,

a také o

výchově

a

vzdělávání

angažovanost tzv. "nových žen" ve
činnost

dívek. Ve druhé a

veřejné sféře

(v první

třetí části

řadě

třech

rodině

a

dizertace analyzoval

fenomén ženské filantropie,

ženských organizací na podporu Britského impéria, ženské mírové hnutí a aktivity

sufražetek).
Podřízené

postavení žen v rámci britské

interpretoval jako logický
konce 18. století, kdy

důsledek hospodářského

průmyslová

se situace

změnila;

představitelek tradičního

na přelomu 19. a 20. století Tumis

a sociálního vývoje Velké Británie od

revoluce a industrializace

ženám v ní vymezily místo v "domácí
době

společnosti

sféře".

kteří

strukturu

společnosti

právě

střetu představitelů

tehdy ke

důvodů, proč

podporovali ženskou emancipaci. Jeden z hlavních

veřejnosti;

spočívá

podle Tumise v tom, že se jim

jejich úsilí však

přesto

nebylo

a

(které) se snažili (snažily) ženy udržet i s pomocí

nových ideologií v domácnosti, se zastánci nových, liberálních demokratických

nedosáhly,

a

Na sklonku viktoriánské éry a v edwardiánské

podle Tumise došlo

konceptu,

změnily

nepodařilo

zbytečné, neboť

ženy svých

získat

větší

směrů,

jež

požadavků

podporu britské

prosadily celou řadu

dílčích

úprav,

jež přispěly k tomu, že se postavení žen ve Velké Británii zlepšovalo.
Tumisova
pramenů

dizertační

práce, vycházející ze studia

důležitých

a doslova obrovského množství odborné literatury,

plně

nevydaných i vydaných
vyhovuje

požadavkům

kladeným na tento typ práce. Formální, tj. stylistická a jazyková stránka Tumisovy práce jsou
na výborné úrovni; totéž platí o rozsáhlém poznámkovém aparátu. Na
že PhDr. Stanislav Tumis, M.A. napsal vynikající
přehlednou

dizertační

závěr

lze konstatovat,

práci, jež se

vyznačuje

strukturou, logickými závěry ...

Celkově

konstatuji, že PhDr. Stanislav Tumis, M.A. splnil veškeré požadované

atestace a povinnosti,
práci, kterou plně

předepsané

doporučuji

k

studijním programem, a odevzdal vynikající

obhajobě.

V Praze, 31. července 2008
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Doc. PhDr. Martin

Kovář, Ph.D.

Ústav světových dějin FF UK v Praze
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