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Posudek oponenta diplomové práce
Bc. §imona Rubášová

Ohlasy na smrt kněžny Marie Eleonory Windischgráfz

Před dvěma roky Bc. Rubášová obtuíjila bakalriřskou praci, v níž se zabývala
okolnostmi úmrtí a pohŤbu kněžny Windischgrátzové. Již tehdy prokázala schopnost

vynikající práce s prameny a samosiatného odborného uvažování u témafu, l<terélze bodnotit
jako nosné a které si jistě zaslrolňi detailní badatelskou pozomost. V uvedené práci autorka

současně avizova|a, že problematiku hodlá nadáe rozvíjet a tento svuj slib předkládanou

diplomovou prací také naplňuje.
Rozsahem nevellcí sfudie se tentokrát zaměfuje na rozbor bezprostředních ohlasŮ

kněfuina úmrtí v dobovém tiskq korespondenci a jiných písemných zdrojích. V úvodu
nechybí sťučné áodnocení osobnosti Marie Eleonory Windischgrátzové, ani roáled po

výsledcích dosavadního bádárú, v němž se S. Rubášová vrací k okolnostem pohřbu akzávéti
zesnulé. Jádro autorčina sdělení představují nrisledující kapitoly členěné dle jasně

stanovených kritérií na zdroje osobní pova}ry, matriky, kroniky, kondolence, korespondenci,

deníky a basnickou tvorbr1 přičemž zvláštní kapitolu předstawjí také arúnky o zádušních

mších. Stejně jako v předchozí bakalářské práci se i v tomto případě jedná o ryze pťarnennou

studii, v níž S. Rubášová vylůivá mj. dosud nevyrržitého materiá]u z rodinného archivu
Windischgrátzu (SOA Plzeň). Ocenění zaslolňí už jen způsob, sjalcým se vypoŘíclala

s autentich.ými píameny psanými němčinou 19. století. Její precizně strrrkturované a

v podstatě v každé ča§ti dobře promyšlené dílo přitom roáodně nepostrádá čtivost. Do
budoucna by snad ještě mohlo dojít i na ohlasy v dobové literatuře, případně v novinách,

bylyJi jaké (a předpokládám, že opravdu byly). Už nyní však doufrám, že minimálně

nejpodstafirější výbor bude publikovarr a zpřísfupněn (nejen) odborné veřejnosti.

K seznamu literafury nemám výramějších připomínek, ačkoli je jistě škoda, že si
autorka nepfučetla nejnovější německou knihu o dějinách rodu (Stekl, V/akounig), kterým se

zabý,vá" zvlrášť když se jedná o práci úzce zaměřenou na dobu, o níž pojednává. oceňuji i
výbornfu 4působem zpracované přílohy - sezrtam pramenů, literaturu, tabulky, seanam

elektronických zdrojů, byť n poněkud nešťastné považuji odloučené užití německého

originálu a českého překladu básně reagující na kněžrino úmrtí.

Práci nawhuji k obhajobě a hodnotím jako výbornou.
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