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Posudek diplomové práce

Monika Lechmannová: Rod Bubnů z Litic v moderní historii.
Praha 2014, 118 stran.
Předložená diplomová práce je podle vyjádření autorky
věnována především roli hraběcího rodu Bubnů z Litic v „moderní
historii“. Podle mého soudu problém spočívá v tom, že obsah ne zcela
odpovídá tomuto záměru, tedy ani názvu práce, což především souvisí
s určitou nevyvážeností struktury textu. Ten je rozdělen do pěti kapitol,
z nichž první (Historie Bubnů z Litic do poloviny 19. století) sice plní
nepochybně potřebnou expoziční funkci, ale role rodu v nejnovějších
dějinách se v podstatě netýká. Druhá kapitola (Šlechta a její role ve
společnosti v letech 1848–1948) má především obecné zaměření.
V případě třetí kapitoly (Majetek Bubnů z Litic) je otázkou, zda a do
jaké míry majetkové poměry Bubnů z Litic ovlivnily roli, již sehráli
v moderních dějinách. Čtvrtá kapitola (Hrabě Michael Maria Otakar
Bubna z Litic) určitě představuje jádro a nejvýznamnější část textu
(téměř jeho polovinu) a pojednává hlavně o zmíněné osobnosti a pak o
jejím synovi, protektorátním ministru zemědělství. Pátá kapitola
(Bubnové z Litic po roce 1948) je pouze nevelkým „přílepkem“
v rozsahu tří stran.
Mé další připomínky se týkají, dá se říci, technických nedostatků
s ohledem na historikovo řemeslo. V práci jsou četné neopravené
překlepy (vyznačeno v textu exempláře práce, který jsem měl k
dispozici), bohužel i hrubé pravopisné chyby (s. 26, 27, 53, 54, 73, 76,
83, 88, 101), věcné nepřesnosti (s. 20, 21, 35, 45, 52), chybné citace a
formulace. Nedostatkem, tradičním v diplomních pracích, je popisnost
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textu, místy mimořádná. Pokud jde o obrazovou přílohu, její funkce je
spíše ilustrativní než dokumentační.
Mám-li hovořit o přednostech předložené práce, na prvním místě
je třeba zmínit nepochybně upřímný a poctivý badatelský zájem
autorky o zkoumané téma. Dále bych chtěl vysoce ocenit její čestný a
odvážný přístup v hodnocení některých zásadních věcí jako je
například zrušení šlechtických titulů nově vzniklým československým
státem a hlavně první pozemková reforma, která zbavila šlechtu
podstatné části majetku bez řádného právního důvodu. Je bezesporu
pravdou, že role šlechty v politickém životě i hospodářství českých
zemí v 19. a 20. století byla donedávna z badatelského hlediska
naprosto zanedbávána, nyní se naopak stalo tak trochu módní
záležitostí zkoumat tuto roli z nejrůznějších hledisek. Je ovšem třeba,
aby tak činili právě badatelé nezatížení hledisky doby minulé, k nimž
kolegyně Lechmannová bezesporu patří. Z hlediska stylistického je
úroveň textu mírně nadprůměrná. Jsem toho názoru, že ke zvýšení
celkové kvality práce by určitě významně přispěla větší spolupráce
s vedoucím v rámci diplomového semináře, což by přinejmenším
muselo vést k tomu, že by se autorka vyhnula některým shora
uvedeným nedostatkům.
Přes uvedené výtky je možno konstatovat, že předloženým
textem prokázala Monika Lechmannová schopnost samostatné odborné
práce a v tomto směru vyhověla základním požadavkům. Doporučuji
diplomovou práci k obhajobě a navrhuji její hodnocení klasifikačním
stupněm v e l m i d o b ř e.
V Poddubí 15. srpna 2014.
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