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Otázka výzkumu šlechty je již řadu let nosným a velmi zajímavým
tématem, na které je možné nahlížet z mnoha hledisek. Samotné téma je ale
značně rozsáhlé a jeho kvalitní zpracování vyžaduje důkladné studium dobových
materiálů, stejně jako nemalé odborné znalosti. Protože se zároveň jedná o věc
přitažlivou, nabízí se i její pedagogické zprostředkování. Neméně zajímavým
tématem jsou pak osudy této společenské skupiny ve 20. století. Podobná práce
ale klade na studenta značné nároky, protože téma předpokládá znalosti historie a
práva a také nutnost komparace a kritického nadhledu činí z této látky záležitost
značně komplikovanou.
Osudy mělnické linie knížecího rodu ve 20. století jsou dosud v podstatě
nezpracovaným, velmi zajímavým tématem, které odráží osudy českých zemí v
celé této zlomové epoše. Tereza Kašpárková svou studii rozdělila do dvou
odlišných částí. Část první (kapitola 1.) se zabývá osudy rodu Lobkoviců v celé
jeho historii, část druhá (kapitola 2.) pak mělnickou linií ve 20. století. Druhá
kapitola je pak složena převážně z biogramů jednotlivých významných členů rodu
doplněných ve třech případech krátkými historickými a právními exkurzy.
Ve srovnání s předchozí prací, která nebyla obhájena, obsahuje tato studie
řadu vylepšení. Kromě konstatování, že práce je pilná a že je výsledkem
mnohaměsíční intenzivní aktivity, je třeba uvést, že většina omylů, nepřesností a
polopravd byla odstraněna. Práci se také podařilo rozšířit a vylepšit i po jazykové
stránce a rozšířit o zajímavou pasáž týkající se dějin rodiny Lobkowiczů v České
republice po restituci jejího majetku.
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Musím konstatovat, že autorka prokázala při sepisování studie mimořádné
nasazení. Ve srovnání s několika dříve předloženými a neschválenými variantami
představuje hodnocená práce skutečně pronikavý krok vpřed a domnívám se, že
zde studentka dosáhla svého maxima a proto doporučuji práci k obhajobě.
Navržené hodnocení: dobře
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