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Cíl práce: 

Cílem práce je analýza vzájemné korespondence mezi stavitelem a mecenášem Josefem 

Hlávkou a staročeským politikem a posléze ředitelem Zemské banky Království českého 

Karlem Mattušem.  

  

Charakteristika práce: 

Tato bakalářská práce přináší základní informace k vztahu výše uvedených významných 

mužů. Tyto informace jsou získány ze vzájemné korespondence (asi 100 dopisů), která je 

uložena v Literárním archivu Památníků národního písemnictví. Předmětem vzájemné 

komunikace jsou praktické a strategické úvahy k prosazení „projektů“, které významně 

dynamizovaly „český“ veřejný prostor. K takovýmto projektům patřilo například založení 

Akademie věd, Národohospodářského ústavu či postavení nového pomníku sv. Václava. 

Kromě těchto informací si práce všímá soukromého rodinného zázemí obou aktérů, kariérního 

vzestupu a jejich staročeského konzervativního habitu. Tyto sociální kontexty jsou určitě 

nejzajímavějším rysem práce, neboť prozrazující motivace a cesty ke společenskému 

úspěchu, například u Karla Mattuše k zisku vlivného postu ředitele Zemské banky, či roli 

ženy v rodině a ve společnosti.  

 

Metoda zpracování: 

Metoda zpracování je jednoduchá, respektive chronologická a vychází z obsahu samotné 

korespondence. Nicméně z důvěrného charakteru vzájemné korespondence je možno 

odvozovat komunikační strategie, řešení nedorozumění, sebestylizaci pisatelů či proměnu 

vzájemné vztahu. Tyto fenomény jsou zde naznačeny například cestou hledání pomoci pro 

potřebné formou založení Svatováclavského fondu. 

 

Náměty do rozpravy jsou následující:  

Práce obsahuje drobná nešikovná stylistická vyjádření (vyznačeno v práci), která potřebují 

vysvětlení během obhajoby: 

s. 19: redaktor Boleslavanu a posléze okresní tajemník mělnického okresního zastupitelstva 

František Vinkler místo Josef Vinkler 



s. 22: Po rakousko-uherském vyrovnání dostaly české země nový úřední název „Celek 

království a zemí v říšské radě zastoupených“ 

s. 25: účel zřízení Zemské banky Království českého: finanční osamostatnění českých zemí od 

zbytku monarchie 

s. 25: chybí uvedení podpory výstavby železnic nižšího řádu 

s. 40: psaní jména Bohuslav Schnirch. 

  

 

Závěrečné shrnutí 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze 12. 1. 2018 

 

                                                            Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. 


