
Oponentský posudek na diplomovou práci Veroniky Srbové Národ v rodině a rodina 

v národě. Typ vlastenecké měšťanské rodiny na příkladu rodiny dr. Václava Staňka. Vedoucí 

práce doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, 86 s. rkp + obrazová příloha

Cíl práce:

Cílem práce je analýza rodinného, vlasteneckého, spolkového a politického života užší a širší 

rodiny lékaře Václava Staňka ukotveného v nejširších souvislostech politického, 

hospodářského a kulturního vývoje české společnosti.

Charakteristika práce:

Jedná se o ucelené a dobře vystavěné dílo, vydatně založené na vyhodnocení doposud více 

méně nepoužitých pramenů archivní povahy, zvláště pak na využití vzájemné korespondence 

manželů Staňkových, která je uložena v PNP. Stranou nezůstal ani rozbor forem 

předbřeznové sociability a politické aktivity běhen revoluce 1848/49 a v době konstituční.

Metoda zpracování:

Diplomantce jde v první řadě o analýzu rodinného a společenského prostředí. Je to tedy 

diplomová práce o vztazích, o soukromém a veřejném životě, částečně o intimitě, kde je velký 

prostor věnován po právu autentickým výpovědím základního pramene, což je korespondence 

mezi Václavem a Karolínou. Tento pramen umožňuje tuto výpověď zesílit nejen po obsahové, 

ale i po formální (ortografické) stránce, neboť v případě Karolíny Staňkové, rozené Reisové, 

se jedná i o vnímání a zažití svého (nedokonalého) akulturačního přerodu. Zároveň je to 

práce, která se pokouší o vhled o dobovém přemýšlení o ženách, jejich postavení ve 

společnosti a i o jejich málokdy veřejně ventilované nespokojenosti. K této „vedlejší“ analýze 

byly využity také Nezabudky další přivdalé „cizinky“ Honoraty Zapové. 

Náměty do rozpravy, respektive diskutabilní interpretační tvrzení (kromě záměny říšského 

sněmu za říšskou radu na s. 7) jsem v práci nenalezl. Svědčí to o tom, že diplomová práce 

byla pečlivě rozvržena a zpracována a že obecné znalosti diplomantky o době a lidech jsou na 

vysoké úrovni. K výrazným kladům práce tak patří: 1. velmi ústrojné zahrnutí soukromé 

korespondence do kompozice díla; 2. Poodhalení politicko-legitimizačních strategií českého 

národního hnutí v předrevoluční a revoluční době a 3. důvěrná znalost pražského

vlasteneckého prostředí.



Závěrečné shrnutí: 

Práci doporučuji vřele k obhajobě pro její nespornou odbornou kvalitu a výbornou 

stylistickou a jazykovou úroveň.

V Praze 30. 8. 2015

                                                            Prof. Milan Hlavačka




