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Bc. Tomáš Korbel ve své diplomové práci navazuje na své bakalářské téma šlechtická reprezentace 

v 19. století na příkladu Františka Arnošta Harracha a jeho syna Jana Nepomuka.  Z řady 

harrachovských reprezentací si vybral k podrobnému zpracování podporu turistického ruchu na 

jilemnickém panství v Krkonoších, konkrétně na hoře Žalý v poslední třetině dlouhého 19. století, 

tedy v době, kdy panství vedl Jan Nepomuk Harrach.  T. Korbel pochází z této oblasti, takže místo 

svého výzkumu dobře zná  a ví také, kde vyhledávat potřebné prameny a literaturu. Je s tématem 

osobně spjatý. Jeho diplomová práce je tedy osobně motivovaná,  empiricky založená a výborně 

pramenně podložená. Soustředil velké množství písemných i obrazových pramenů různého typu, 

které náležitě utřídil podle typu a sociokulturního kontextu jejich vzniku. Ve světle těchto pramenů 

charakterizoval subjekty, popsal a interpretoval dění  i místo, v němž Harrach uskutečňoval svou 

reprezentaci.    

Podle povahy pramenů si  T. Korbel vytýčil badatelské otázky a zvažoval, zda užije k výkladu významu 

místa koncept historického vědomí nebo kulturní paměti. Tuto úvahu i oba koncepty ve své práci 

přehledným způsobem zprostředkoval a rozhodl se interpretovat význam hory Žalý jako místo 

paměti.  Při té příležitosti doložil, že se velice dobře orientuje v současném diskurzu  paměťových 

studií historiků i sociologů a je schopný získané teoretické poznatky kriticky zvážit  a vybrat si z nich 

ty, které jsou vhodné  pro řešení vytýčených otázek jeho vlastního konkrétního výzkumu.  Tyto úkoly 

zpracovával systematicky a samostatně. Ke konzultacím docházel pravidelně a připravený. Podle 

toho, jak se jeho práce rozvíjela  směrem k interpretaci přírody,  architektury, místních názvů, 

historického kontextu apod.,  vyhledával iniciativně další informace.  Svědčí o tom síla  argumentací i 

množství a skladba použité literatury.  

Důkladná příprava podkladů k práci i její metodické zakotvení T. Korbelovi zabraly podstatnou část 

vyměřeného času. Avšak její  vlastní  definitivní sepsání  je v některých pasážích poznamenáno 

chvatem. Vyskytují se v nich bohužel gramatické chyby i stylistické nedostatky. Některá tvrzení i 

úvahy se v textu zbytečně opakují nebo při  neobratné formulaci ztrácejí zamýšlený význam. Za 

zvážení by stálo i umístění kapitoly o metodickém konceptu (kap. 4. ) na závěr úvodu, nikoli mezi 

výklad názvu hory (kap. 3.)  a charakteristiky subjektů místa paměti (kap. 5.). Tato nedostatky však 

nepovažuji za zásadní. Velice oceňuji  autorovo iniciativní hledání metodických konceptů pro řešení 

vytýčených otázek a jeho schopnost získané poznatky, kriticky třídit a použít v sevřeném,  vyváženém 

a smysluplném výkladu.  Práci Tomáše Korbela doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.  

V Trstěnici dne 16. 9. 2015 

PhDr. Blanka Altová PhD. 

 

 


