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Posudek rigorózní práce: 

Josef Marcel: JUDr. Karel Hostaš - Život představitele místní elity na přelomu 
19. a 20. století, FFUK 2006 (461 stran) 

Josef Marcel v loňském roce obhájil velmi kvalitní diplomovou práci. Komise autorovi 

doporučila, aby ji po drobných úpravách přihlásil jako práci rigorózní. V odevzdané rigorózní 

práci uspokojivě reflektoval poznámky, které v posudcích namítal vedoucí diplomové práce i 

oponent. 

V úvodu je kriticky zhodnocen stav dosavadní literatury a nalezneme zde i důkladný a 

přehledný rozbor pramenů, jež autor zvolil pro zpracování svého tématu. Soubor pramenů lze 

označit za velmi bohatý a celek užité literatury za reprezentativní. 

Text je členěn důsledně chronologicky. Autor tématicky odděluje soukromý a veřejný život 

Karla Hostaše, a proto vždy po několika kapitolách o veřejné činnosti následuje souhrnná 

kapitola o jeho soukromí v delší časové periodě. Vzhledem k tomu, že autor zvolil téma 

individuálního životopisu, lze tento způsob členění považovat za vhodný. 

Co se týká literárního zpracování tématu nemám zásadnějších námitek. Text je čtivý, J. 

Marcel je schopný vypravěč a občas výklad vhodně prokládá různými vtipnými citáty 

z pramenů apod. Poněkud horší je to s gramatickou úrovní textu. Kapitoly jsou v tomto směru 

velmi nevyvážené (zvláště závěr práce by zasloužil větší pozornost). 

Autorovi je vlastní opravdový smysl pro detail. Neváhá do výkladu zapracovat i nejdrobnější 

poznatky. Tento přístup mu nepochybně umožnila velmi důkladná a rozsáhlá heuristická 

práce, kterou je nutné zvláště ocenit. 

Takový podrobný výklad má svá pozitiva a také negativa, pokud chybí zobecňující pohled na 

studovanou problematiku. J. Marcel se pokusil Hostašovu biografii zasadit do obecnějšího 

rámce hlavně v závěru své rigorózní práce. Vzal ohled na výtky z posudků, které se týkaly 

nedostatečného teoretického ukotvení textu. Tento nedostatek spočíval v příležitostném 

užívání abstraktních pojmů, které nedefinoval a které užíval značně nahodile. Marcelova 

rigorózní práce je v tomto směru přeci jen důslednější. Přesto v úvodu ani v závěru 

nenalezneme důkladnější rozbor především pro tuto práci zcela zásadního pojmu "elita", 

jakkoli s ním autor na řadě míst pracuje. 

Na stránce 12 autor slibuje čtenáři, že se bude "snažit nalézt obecnější závěry o formování 

místních elit na českých maloměstech na konci 19. století." Zvláště v závěru poskytl obecnější 

závěry, které do (v dobrém smyslu slova) obyčejné biografie vnáší sociologický pohled na 
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studovanou problematiku. Zde zajímavě představuje Karla Hostaše jako jednoho 

z typologických příkladů příslušníka rodící se moderní české občanské společnosti. 

Konceptuální rámec práce mu tvoří přechod "od pozdě feudální (měšťanské) ke kapitalistické 

(občanské) společnosti" (s. 426). Biografie čelné lokální osobnosti, jakou byl Karel Hostaš,je 

vynikající příležitostí pro pramenné studium této společenské transformace, aniž by badatel 

musel pracovat se statistickými údaji a generalizujícími poznatky o velkých sociálních 

skupinách. Zvláště bych na tomto místě upozornil na sociální interakce, které jsou z tohoto 

hlediska pro studium formování lokálních elit klíčové a které se autorovi podařilo u Hostaše 

postihnout s mimořádnou precizností. Právě spolková aktivita a činnost ve správních, resp. 

samosprávných orgánech patřila vedle majetkových a intelektuálních dispozic ke klíčovým 

předpokladům příslušnosti jednotlivce k místní elitě. Přestože autor s pojmy jako je "sociální 

kapitál" nepracuje, z empirického hlediska tato témata přesto ve své rigorózní práci postihuje 

velmi důkladně. 

Na závěr si dovolím ještě drobnou technickou poznámku. Pokud by autor měl v plánu práci 

publikovat (a věřím, že tento záměr má), bylo by vhodné s ohledem najejí délku zpracovat 

rejstřík. 

Rigorózní práce Josefa Marcela již svým rozsahem překračuje standardní rozměr tohoto typu 

odborných prací. Je všestrannou a důkladně zpracovanou vědeckou biografií. Proto bez 

výhrad doporučuji tuto práci k obhajobě, protože splňuje všechny důležité požadavky, které 

jsou na rigorózní práci kladeny. 

V Praze dne 1. března 2007 
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PhDr. et JpDr. Jakub Rákosník Ph.D. 


