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Studium postavení a života elit je v posledních desetiletích stále
populárnější a není proto divu, že se toto téma stává i námětem bakalářských a
diplomových prací. Jde ovšem o velmi komplikovanou záležitost, která v sobě
skrývá řadu úskalí – kromě technických problémů (znalost jazyků, ve starším
období i paleografie) – totiž předpokládá nejen orientaci v dějinách sledovaného
období, ale i v metodice dějin každodennosti, dějinách práva apod.
Obsah studie snad nejlépe vystihuje autorčin abstrakt: má podat obraz
života hraběnky Terezie Sternbergové, rozené ze Stadion-Thannhausenu, „průměrné“
a ničím mimořádné aristokratky 19. století. Studium jejího života ovšem zároveň
pomáhá odhalit, jak P. Tomsová uvádí, „určitý prototyp šlechtičny 19. století“.
Hned na počátku je třeba zdůraznit, že práce vychází primárně z
nepublikovaných archivních materiálů (Rodinný archiv Šternberků, Český Šternberk,
in: Státní oblastní archiv Praha). Studiem života této osobnosti se dosud téměř nikdo

nezabýval a proto také příslušné archivní prameny zůstaly na okraji badatelské
pozornosti. Už samotný fakt, že se našel někdo, kdo by se do tak obtížného a
závažného úkolu pustil, je proto možné označit za velmi přínosný. Autorka
diplomové práce navíc nešel lehkou cestou – již samotné vyhledání a analýza

archivních pramenů musela být nesmírně pracná a u studenta bakalářského cyklu
více než překvapivá.
Bakalářská práce je rozdělena do osmi kapitol. Samostatnou část
představuje úvod, který překvapí vysokou úrovní i podrobným rozborem pramenů
i literatury. První dvě kapitoly (K historii rodu Sternbergů a Šlechta v éře
Rakouského císařství) tvoří historický úvod, po kterém následuje vylíčení
jednotlivých etap života hraběnky Karoliny – od jejího mládí, přes sňatek,
mateřství až po stáří a smrt. Jistou výjimku představuje kapitola 5. (Hodnosti a
řády manželů Sternbergových), jež je opět ryze informační a slouží jako exkurz
do této problematiky, často zmiňované v následujícím textu. Studie je pak
doplněna obsáhlou obrazovou přílohou a přehlednými rodokmeny.
Výsledkem intenzivní práce je studie mimořádných kvalit, která podle mého
názoru výrazně převyšuje průměr běžných bakalářských prací. Proto ji rozhodně
doporučuji k obhajobě.
Navrhované hodnocení: výborně.
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