
1 
 

                                         Posudek školitele 

 

                                 Studentka: Lenka Kovaříková 

 

V průběhu doktorského studia Lenka Kovaříková vždy prokazovala 

vynikající studijní předpoklady, důsledně dodržovala studijní plán a 

zodpovědně plnila všechny povinnosti, předepsané zkoušky složila úspěšně 

a včas. Své kvality a dispozice prokázala především rozsáhlým výzkumem 

nepublikovaného pramenného materiálu ve fondech italských archivů, 

speciálně v Archivio di Stato di Firenze a Archivio di Stato di Grosseto. 

Velký respekt vyvolává nejen množství prozkoumaného archivního 

pramenného materiálu, ale rovněž rozsah pramenných edic, které při své 

práci využívala. Téma své práce konzultovala s odborníky na univerzitách 

v Pise a ve Florencii. Přednesla několik přednášek k tématu v Itálii. Pokud 

jde o odbornou literaturu, autorka prokázala její nezbytný přehled a 

rozsáhlé znalosti, neponechala stranou žádný titul, který má pro 

zkoumanou problematiku podstatný význam. Velké problémy kolegyni 

Kovaříkové způsobilo závažné oční onemocnění, které jí opakovaně 

znemožnilo pokračovat v psaní disertace. Proto musela studium přerušit a 

práci k obhajobě předložila teprve nyní, což ale v žádném případě 

nesnižuje její kvalitu. 

Všechny příznivé dispozice se pozitivně odrazily v předložené 

disertaci Leopold II., velkovévoda toskánský, a bonifikace Maremmy (1824 

–1859). Téma je z věcného i chronologického hlediska správně vymezeno, 

struktura práce je promyšlená a vyvážená. 

Příspěvek je mj. cenný tím, že jde o téma, jemuž česká historiografie 

prakticky dosud nevěnovala pozornost, takže se jedná o zcela výjimečný  

badatelský počin. Autorka hledá a nalézá odpovědi na zásadní otázky – 

jakým způsobem ovlivňovala rozlehlá bažinatá oblast Maremmy 
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ekonomickou a sociální situaci v Toskánsku, jaký zájem na bonifikaci 

projevoval vládnoucí rod, podnikatelské a obchodní kruhy, jaké technické a 

organizační problémy bylo nutné v souvislosti s bonifikací řešit, kteří 

odborníci se na bonifikaci podíleli, jaké instituce v dané souvislosti 

vznikaly? Výzkum Lenky Kovaříkové přinesl řadu 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. 

V Hostivici, 9. května 2018 

 

 

                                                      Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. 

                                                       Ústav světových dějin FFUK 

                                                                      školitel 
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