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Biografie představuje tradiční ba jeden z nejstarších žánrů historiografických studií. Autorka 

přišla do diplomového semináře s tímto tématem, jemuž se již několik let věnovala. J. G. 

Lockhartem byla hluboce zaujata, měla jeho životopis nastudovaný a rozepsaný román, jehož 

je hlavním hrdinou. Bylo nutné pro toto téma najít badatelské otázky, které by v práci řešila a 

na nichž by předvedla, jak zvládla řemeslo – výběr a analýzu pramenů, jejich interpretaci. J.G. 

Lockhart, literát, přítel a zeť Waltera Scotta, jenž z výsluní upadl do zapomnění byl již 

britskou historiografií zpracován. .  

 

Úkolem diplomantky bylo ospravedlnit práci: 1) ukázat proč by měl životopis Lockhartův 

čtenáře zajímat a být důležitý pro historiky, 2) najít širší významový kontext, v němž by 

mohla takováto studie přispět k poznání britské společnosti devatenáctého století. Výsledný 

tvar práce na tento úkol svým způsobem odpovídá. Diplomantka  představuje nejprve 

biografickou studií, v níž předvedla klasický chronologicky uspořádaný narativ. V průběhu 

zaujatého vyprávění Lockhartova životního příběhu vykrystalizovala dvě  témata  – jeho 

vztah k dětem a k rodině vůbec a jeho profesní život, účast ve veřejném dění. Proto se v druhé 

části zaměřila na Lockhartovu širší rodinu. Soustředila se na fungování rodiny. Zajímají ji 

rodinné vztahy, role manžela a otce  v rodině, vztah k dětem, kterou představuje v kontextu 

vývoje rodiny v britské společnosti 19. století. Opírá se o publikovaný výzkum dějin rodiny, 

k němuž vztahuje rodinu Lockhartovu – Scottovu. Zajímá ji, jak jsou formulované určité 

běžné formáty rodinných vztahů a jak do nich zapadala tato rodina, či naopak jak se jim 

případně vymyká. Ve třetí části se diplomantka zaměřila na Lockhartův profesní život. 

Ponechala v rovině popisné informace o jeho působení literárního kritika a zaměřila se na tu 

část jeho aktivit, která vypovídá o jeho vztahu ke Skotsku a vstupuje do procesu formování 

skotské národní identity. 

 



Diplomantka zvolila pro svoji práci minimalistické řešení, u ambiciózních historiků zcela 

neobvyklé. Tři části její studie se vešly na 72 stran textu. Při přípravě prostudovala všechny 

biografické studie a dostupné prameny. Úkol snadný a náročný současně – biografií je 

omezený počet, zatímco mnoho pramenů zmizelo. Autorka ale musela vyvinout značné úsilí, 

aby se dostala k potomkům a ke zbývajícím pramenům. Ve svém textu poukazuje na autorovo 

literární i karikaturistické dílo,  další to druh použitých pramenů a opírá se o jeho rozbor a 

kritiku. Za velmi užitečný pokus považuji druhou část (v obsahu kapitola číslo 4) 

soustředěnou na fungování rodiny a utváření rodinných vztahů a rolí. Autorka si vybrala 

vhodně odbornou literaturu, která jí umožnila vykreslit obecný společenský rámec a do něj 

vsadit jeden konkrétní příklad. V třetí části (kapitola 5) ukazuje, jak svým literárním dílem 

Lockhart vstoupil do procesu formování skotského národního hnutí a jak přitom využil své 

rané práce Peter’s Letters to His Kinsfolk a biografie R. Burnse  a W. Scotta. V závěru potom 

autorka ukazuje jak i náhodné situace a využití skutků jednotlivých osobností nabylo širší 

význam. Lockharta prezentuje jako tvůrce obrazu národního hrdiny v osobě Roberta Burnse a 

Waltera Scotta. Otázkou, k níž by se autorka mohla v diskusi vyjádřit je, jak byly tyto postavy 

konstruovány, zda je Lockhart prezentuje jako konkurenty, nebo mají komplementární role. 

Autorka uspěla ve svém záměru získat větší vhled do života britské společnosti první 

poloviny 19. století prostřednictvím analýzy fungování jedné rodiny a kariéry jednoho 

významného literáta. Práci by podle mého názoru prospěla důslednější práce s prameny. 

Citace korespondence – kdo, komu a kdy psal, dokládání kritických soudů, například závěry o 

kritickém stylu Lockhartova psaní podložit prameny (citáty z jeho kritik). Doporučuji vytvořit 

opravenou elektronickou verzi, v textu je nemálo drobných chyb. Práce je čtivá, ale zasloužila 

by si pečlivější redakci.  

 

Vcelku diplomní práce splňuje požadavky na rozsah a formát a je napsána kultivovaně. Práce 

je založena na samostatné práci s prameny a literaturou. Jejich analýza je interpretována a 

shrnuta v závěru. Doporučuji práci k úspěšné obhajobě.  
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