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JUDr. Karel Hostaš, život představitele místní elity 

na přelomu 19. a 20. století, FF UK Praha 2007 

Posudek rigorózní práce 

V poslední době přibývá - zejména na Moravě a ve Slezsku - prací 

zaměřených na příslušníky lokálních elit. Ukazuje se, že tento výzkum, spojující 

analýzy různých oblastí hospodářské, politické, kulturní a jiné sféry s popisem 

konkrétního života, zasazeného do globálních i lokálních, každodenních souvislostí, 

je velice přínosný. Není divu, že se touto cestou vydal i autor předkládané studie. 

J. Marcel předpokládá, že JUDr. Karel Hostaš je právě takovým typickým 

představitelem místní maloměstské elity. To je dost oprávněný předpoklad, k jehož 

ověření bychom samozřejmě potřebovali větší počet biografií takových osobností. 

K sepsání biografie K. Hostaše přistoupil autor velmi svědomitě. Použil k tomu 

Hostašovu pozůstalost a další prameny, především zápisy zasedání městského a 

okresního zastupitelstva, zápisy ze schůzí různých spolků či jejich výroční zprávy a 

místní tisk. Po vylíčení dětství a studijních let sleduje autor Hostašovu životní dráhu. 

Člení ji věcně a chronologicky na popis jeho činnosti v zastupitelských orgánech a 

spolcích v letech 1896-1912, 1912-1919, 1919-1929. Zvláštní místo je věnováno jeho 

významným počinům - podílu na vybudování okresní nemocnice, organizaci 

Pošumavské výstavy, jeho muzejní a vědecké činnosti a konečně i soukromému 

životu, ovšem velmi omezenému jeho společenskými aktivitami. (Velmi malou 

pozornost si ovšem vysloužila Hostašova profesionální dráha advokáta.) Čtenář tak 

poznává veřejné působení této významné osobnosti v celé šíři a na tomto základě si 

udělá dobrou představu i o životě v Klatovech v příslušném období. Na každého 

např. musí udělat velký dojem,s jak velkými částkami členové okresního 

zastupitelstva disponovali, s jakou velkorysostí stavěli svou nemocnici atd. V tom je 

třeba hledat velké pozitivum této práce. 

Způsob zpracování předkládané studie má ale i jistá úskalí. Popisy 

jednotlivých Hostašových aktivit jsou příliš detailní, např. autor probírá jedno 

zasedání okresního zastupitelstva za druhým. Tím se ztrácí přehled, nadhled. Přitom 

závěr práce ukazuje, že autor schopnosti zobecnění nepostrádá. 

V některých případech autor jen registruje skutečnosti, nezamýšlí se nad nimi 

- myslím, že by např. stálo za to více rozebrat problematiku samosprávného 



hospodaření, případně možnosti jistého korupčního jednání atd. Vůbec vylíčení 

místní politiky, založené především na příbuzenských, přátelských vztazích, 

známostech, konexích by mohlo být diferencovanější - zde by nevadila jistě ani větší 

podrobnost, pokud by byla k prospěchu věci, alespoň v některých časových úsecích. 

Je samozřejmě otázka, zda to pramenná základna dovoluje, jak vypadala konkrétní 

situace v Klatovech. 

Jak dokazuje seznam pramenů a literatury, pracoval autor především 

s regionálně zaměřenou literaturou (v níž pozoruhodně velké místo zaujímají 

diplomové práce z plzeňské Pedagogické fakulty). Tím se samozřejmě oslabuje 

zřetel k širšímu kontextu a autor si zmenšuje možnosti posoudit nějaký obecnější 

problém. Zde mám na mysli třeba menšinářství, které by si zasloužilo jistě větší 

pozornost i reflexi. 

Samozřejmě se v tom odráží malá zpracovanost těchto otázek a z toho 

vyplývající omezená i možnost komparace. Přesto by autor měl více přihlédnout 

k velmi kvalitním studiím moravských a slezských historiků, které s jednou výjimkou 

vůbec neuvádí. (Ostatně i jeden uvedený sborník jen registruje a nepracuje s ním.) 

Do značné míry je určitá nedotaženost této práce způsobena tím, že je 

založena především na nejen neinventarizovaném, nýbrž i na nezpracovaném 

materiálu. (To platí jak o Hostašově pozůstalosti, tak třeba o písemnostech Národní 

jednoty pošumavské.) Takový materiál se podle všech archivních zásad i podle 

zdravého rozumu nesmí badatelům poskytovat ke studiu! Vytvořit si nějaký základní 

přehled vyžadovalo zřejmě velmi mnoho času, který potom v závěru chyběl. V této 

souvislosti je třeba ještě upozornit, že ačkoli je Hostašova pozůstalost provizorně 

"nakrabicována", neuvádí autor ani čísla kartonů. Možnost kontrolovat jeho údaje je 

výrazně ztížena. Ostatně způsob citací v celé práci je na velmi nízké úrovni. 

Práci Josefa Marcela považuji v některých ohledech za nevyrovnanou, však 

nesporně slušnou. Doporučuji proto, aby byla připuštěna k obhajobě. 
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