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Posudek školitele
Studentka: Jana Borodáčová
V průběhu doktorského studia Jana Borodáčová vždy prokazovala
vynikající studijní předpoklady, velmi důsledně dodržovala studijní plán,
systematicky a zodpovědně plnila všechny povinnosti, předepsané zkoušky
složila úspěšně a včas. Své kvality a dispozice prokázala především
rozsáhlým výzkumem nepublikovaného pramenného materiálu ve fondech
The National Archives, London-Kew. Velký respekt vyvolává nejen
množství prozkoumaného archivního pramenného materiálu, ale rovněž
rozsah pramenných edic, které při své práci využívala. Její zkoumání
soudobého tisku nesporně přispělo k adekvátní prezentaci a poskytlo dobrý
podklad ke kritickému hodnocení dané problematiky. Pokud jde o
odbornou literaturu, již autorka prostudovala, prokázala její nezbytný
přehled a rozsáhlé znalosti, bez nadsázky lze říci, že neponechala stranou
žádný titul, který má pro zkoumanou problematiku podstatný význam.
Všechny tyto příznivé dispozice se pozitivně odrazily v předložené
disertaci Britské radikálne reformné hnutie v období 1792–1795. Téma je
z věcného i chronologického hlediska správně vymezeno, struktura práce je
promyšlená a vyvážená.
Příspěvek je o to cennější, že jde o téma, jemuž česká ani slovenská
historiografie prakticky dosud nevěnovala pozornost, takže se svým
způsobem jedná o zcela výjimečný a průkopnický badatelský počin.
Autorka hledá a nalézá odpovědi na zásadní otázky – jak působila
Francouzská revoluce na politický radikalismus na Britských ostrovech,
jaká byla sociální základna, cíle a limity tohoto radikalismu, jaké osobnosti
stály v čele radikálního reformního hnutí, jak se k němu stavěly vládnoucí
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elity, do jaké míry působil tento radikalismus v lidových vrstvách atd.
Velmi cenná je skutečnost, že autorka neopomíjí zařadit problémy
do širších souvislostí.
Výzkum Jany Borodáčové přinesl řadu nových pozoruhodných
poznatků, což jí umožnilo dospět k novým závěrům. Jazyková úroveň
předloženého textu je velmi kvalitní. Text ve všech základních aspektech
splňuje požadavky kladené na disertační práce, proto ho doporučuji
k úspěšné obhajobě.
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