
Posudek vedoucího na diplomovou práci Jarmily Hurtové, Činnost spolků na Kralovicku jako 

součást modernity kraje (2. pol. 19. st. – 1. pol. 20. st.), Praha 2011, 174s. + 26 s. příloh.

Kol. Jarmila Hurtová si jako téma svého diplomního úkolu vybrala vývoj spolkové 

činnosti na území bývalého soudního okresu Kralovice v období od druhé poloviny 19. století 

do první poloviny 20. století, již chápe jako komponentu modernizace rozvíjející se občanské 

společnosti. V tomto případě jde rámcově o rozšíření studia aktivit spolků v Čechách a 

ověření závěrů, k nimž dospělo dosavadní studium této problematiky. Chronologicky tak

navazuje na výzkumy E. Drašarové a komplementuje bádání moravských kolegů. Úvod práce 

má prověřenou podobu vymezení tématu, cílů práce, představení metod k jejich naplnění a 

struktury textu. Podobně to platí pro analýzu pramenů, a to zejména pramenů archivní povahy

a literatury, která ukazuje hlubší porozumění spolkové tematice i regionu, na který se 

diplomantka soustředila.

Následující kapitoly se věnují vzniku, formování a vývoji spolků v Čechách, jejich 

právnímu ukotvení v rámci vývoje spolkové legislativy habsburské monarchie i 

Československé republiky a také historickému vývoji Kralovicka. Tyto pasáže tak nastiňují 

obecnější konsekvence badatelského pole. Je ovšem otázkou, zda by subkapitola o spolkové 

činnosti na Karlovicku od 2. poloviny 19. století do 1. poloviny 20. století nebylo vhodnější 

včlenit jako ouverturu do vlastního jádra diplomové práce, tj. konkrétních biografů spolků 

města Kralovice. Jednotlivé biogramy pak odpovídají stavu dochování pramenné základny a 

představují každý spolek jako solitérní strukturu od jeho zrodu, přes organizační a personální 

vývoj, jeho činnost až po ukončení aktivit. Závěr textu vhodně sumarizuje zjištěné poznatky a 

zařazuje je do širšího historického kontextu. Dílo je vybaveno odpovídajícím poznámkovým 

aparátem, adekvátním seznamem pramenů a literatury a zajímavým souborem příloh.

Předložená diplomová práce je vybudována na solidních zdrojových podkladech, které 

byly kriticky zhodnoceny a interpretovány, text je dílčím přínosem ke zkoumané problematice 

a lze jej jako celek doporučit k obhajobě.
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