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Dějiny podunajské monarchie jsou stále vděčným tématem řady
diplomových prací. Nejde přitom jen o dějiny politické, zájemcům se nabízí celá
škála témat. Jedním z nich je i proměna elit a tímto tématem se ve své
diplomové práci zabývá i Veronika Beštová. Jí zvolený problém, irská emigrace
ve střední Evropě se zaměřením na rod Taaffe, se dosud nedočkal časté reflexe, i
když na toto téma vzniklo několik zajímavých studií. Autorka i přesto musela
vycházet z nevydaných pramenů, zejména materiálů vídeňského Haus-, Hofund Staatsarchiv.
Studie je rozdělena do tří kapitol a de facto dvou rozdílných částí. První
(Irská emigrace do střední Evropy) se věnuje problematice obecně, druhá (Irská
šlechta a rod Taaffe) se konkrétně zaměřuje na vývoj tohoto aristokratického
rodu. První, vzhledem k zaměření práce možná až příliš rozsáhlá část, slouží
jako historický úvod, konkrétnější informace jsou v části druhé. Ta je pojata
primárně jako genealogická studie (podkapitoly 3.1 a 3.2), která poměrně
vyčerpávajícím způsobem líčí osudy rodiny od středověku do 19. století.
Podkapitola 3.3 je věnována zřejmě nejslavnější osobnosti rodu, hraběti
Eduardovi. Za nejpřínosnější považuji podkapitoly 3. 4. (Poslední Taaffeové) a

3. 5. (Taaffeovská panství v Čechách a ve Slezsku). Událostmi 20. století
(zejména pozemkovou reformou v ČSR) se autorka zabývá jen okrajově, stejně
jako dějinami rodu po roce 1937. Nezmiňuje také, že Peta Taaffe věnovala
rodinný archiv (respektive jeho zbytek uložený v Irsku) vídeňskému Haus-, Hofund Staatsarchiv.
Na závěr je možné konstatovat, že i když práce Veroniky Baštové není
prosta nedostatků (úvodní část je příliš rozsáhlá a s tématem souvisí jen volně,
genealogie rodu je pojata spíše jako "telefonní seznam"), je třeba vyzdvihnout
její píli, archivní výzkum i zájem, který o zvolené téma projevila. Práci proto
doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm: velmi dobře/dobře.
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