
Posudek oPonenta

Bc. Zdeřka Hašková _ Říhová, KaŽdodenní žtvot v Plasích v 19.sto1etí s didaktickým

využitím tématu. Diplomová práce pod vedením doc' PhDr. Jana Kiliána, Ph'D'' Katedra

historie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, 2OI5,77 str' -l 5 stran textových

a 5 obtazových příloh.

Se zájmem jsem si přečetl práci kolegyně Haškové-Říhové, která nesporně začlenila do svého

závěrečného absolventského opusu mnoho cenných informací a poznatků. Při posuzování její

diplomové práce jsem ale pontkuď na rozpacíc-h' Plasy-a jejich dějiny i kulturní vývoj jsou

častým předmětem badatetkeho zájmu regionální historiografie, odborného báďání i

vlastivědné publicistiky' ostatně při naší katedře historie by\o zpracováno během uplynulých

deseti1etí něko1ik diplomek, zam€Íených na Plasy, naposledy to byla práce věnovaná plaským

spolkům a občanskjmu životu v 19.století (tuté'ž autorka cituje' Procházková 2008)' Lokální

dějepisectví je poměrně dosti bohaté, naposledy dtr\[ano shrnuto ve dvoudílném sborníku'

vydaném k 850.výročí plaského kláštera (1996 a I9g1). Již méně autorka využila materiál

obsažený v příspěvcích' vydávaných ptast<ym archivem a okresním muzeem severního

Plzeňska v Mariánské Týnici. ovšem její práce má jiné, pŤevážně didaktické zaměŤení,

autorka si nekladla za cí| shrnout poá'óu"e dějiny Plas. Její diplomová práce se skládá

vlastně ze dvou částí, ne úplně orgu.'i"ky propojeň;7ch - téma Plasy a téma každodenní Život

19.století. Práce také není iozsáhIá, ikdýz-o badatelské píli svědčí bohatý poznámkový apaút

(169 položek na 77 stran). Praváou je, že podstatnou část práce zabírají obecné pasáŽe,

týkqící se každodenního života v Čěchách ve sledovaném období (víceméně kompilace

zpraci Mileny Lenderové) bez konkrétní či jen minimální vazby na Plasy a Plasko' Jak

autorka uvádí, její didaktický projekt by tak mohl být využit při výuce dějepisu i kdekoliv

jinde' Problémem je právě tl snóuueni s danou lokalitou. Části týkající se Plas jsou často

kusé až povrchní. Např. při zpracování demografických, sociálních i náboŽenských poměrů

mohly b;ýt využity daiekó vícó vydané pťameny a statistiky. Jistě by práci obohati1 i hlubší

ponor ďo záznamů matrik, kdy mohl ůyt autóm plastičtěji zobrazen sociální obraz Plas

v přelomovém 19.sto1etí. Do větší hlouLky mohly bý zpracovánr lagitolky o dopravě'

cestování, ekonomickém vývoji či o proměnách sociální struktury Plas. Příliš se nedovíme ani

o rodu Metternichů a jeho klíčovém přínosu pro rozvoj Plas. Výstavba že\ezníční plzeňsko_

žatecké dráhy měla tu zásadní význam,jist8 bv se daly sehnat nějaké grafické' obrazové

přílohy. V souvislosti s výstavbou dráhy mohlo tyt ui"" pojednáno o katastrofální povodni'

která narušila stavební práce- (doloŽěno přece mnoha dobovými články i obrázky)'

ž"|"rnlr'nispojení mělo dopad i na cestování, autorka se nezmínila o tehdy vznikúícím Klubu

českých turistů' ani o prvních původcích z konce l9.století. Kďyž již hovořím o přílohách,

mohly byt pestřejš i. obrazova piilotra č.1 uvádí fotografii Jiráska, Machara a plaského lékaře

Batěka, ale z kterého je roku, pri jut o příležitosti týo osobnosti Plasy navštívily? (v textu o

tom není zminka). iotéŽ ohlednc duta"e platí u snímku rodiny Strettiů' Další dobové

fotograťre a snímky jsou jen zlomkovým vyiěrem z bohatého dochovaného ikonografického

íondu s tématikou Plas. Nemluvě o douovycn mapách a plánech či vedutách' Bohatší jsou

údaje o některých plaských spolcích, a1e žce|a ctryui údaje o počátcích sportovního Života

(Sokol ad.).Kapitoru r: , nétziemSlavní rodáci přináší přehled osobností, ale u většiny chybí

datum úmr1í, t odkazna literaturu (např.Antoninwieh1;. Nevytýkám autorce' že se nevěnovala

více třeba tvůrcům plaského baroka' sledovala totiž jiné cíle, nicméně o Dienzenhoferovi se

mohla zmínít, stejnů jako o dalších barokních umělóích. Ani pasáŽe o školství nejsou příliš

konkrétní (prameny 
"t vuiz). Poněkud neorganicky - Zhlediska zaméÍetí na l9'století -

působí exkurz o je3ir'á"n óisreciáckého řád-u 6ró zauy ZŠ dost náročný, autorka mohla

vysvětlit i původ jména řádu, zmiňuje sice francouzské Cit"u.'*, ale nikoliv ieho latinské
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označení Cister1ium). Jinak samotný didaktický projekt by bylo nutné ovliit v pedagogické

praxi (autorka si to ákusila?)' nicméně jeho spojitosis Plasy je minimální .N1Pj 
další exkurz

k dějinám mýdla je zajímavý (ale týká se s"veňoeské rodiny Schichtů, tedy Ustí nad Laben'

ne Plas), ale takových exkurzů mohla autorka zaŤadlt libovolně více, třeba i konkrétněji

(ŽelezáÍství akamnáŤství v Plasíchl).Celkově na mne působí předloŽená práce'jako mozaika'

spíše jako ko|áŽneŽ logicky uspořádaná avzžt1emně piopojená' navazt|icí struktura směřující

kjasným závérim. N"a pravopis jsem se příliš nežaměřoval, nicméně upozorňuji' Že

habsburská monarchie se'nepíůe s velkým H 1opakovaný výský). Jistě dobře míněný cíl

,,propojit dějiny každodennorti ,."gior'áh'í histoiií"(s.6 úvodu)nebyl dle mého soudu zce1a

reaiizován. Nicméně cením si autorčiny píle a badatelského úsilí, a proto přes uvedené

výhradyhodnotímprácijakdobrouadoporučujijikobhajobě.
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