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habsburské monarchii. UK FF, Ústav hospodářských a sociálních dějin 2019. 93 s. 

Autor posudku:  prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc., vedoucí práce 

 

A) Posouzení obsahu 

 

Definice cílů práce, stanovení výzkumných otázek Autorce v zásadě jde o 

panovnice na trůně: 

Kateřinu II. a Marii 

Terezii. Cíle práce 

byly v jejím zadání 

stanoveny náročněji, 

než je výsledný efekt. 

Metodologie práce Výchozí metodou je 

místy kusé referování 

o tématu. 

Koncepce a struktura práce Téma by si 

vyžadovalo 

koncepčnější vsazení 

do gender studies. 

Práce s prameny Autorka se nezřídka 

opírá jen o sekundární 

literaturu. 

Schopnost analýzy, interpretace a kritického myšlení Tyto schopnosti se 

projevují  jen místy; 

většinou ve vztahu 

k ruským dějinám. 

Invenčnost a původnost Téma je svým 

způsobem invenční, 

původnost jeho 

zpracování není  

nikterak výrazná. Text 

je na řadě míst kusý. 

 

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem: 

Klikněte sem a zadejte text. 
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B) Posouzení formálních náležitostí 

 

Seznam pramenů a literatury, práce s literaturou Především seznam 

pramenů je kusý. 

Samostatnější práce 

s literaturou  je 

výraznější u ruských 

než u českých dějin. 

Poznámkový aparát Je místy stereotypní. 

Formální struktura práce Graficky nejsou 

sjednoceny 

poznámky. 

Stylistická a jazyková úroveň Vzhledem k tomu, že 

autorka je cizinka, je 

stylistická úroveň její 

BP přijatelná. Oproti 

výchozím verzím je 

jazyková úroveň textu 

výrazně lepší. 

Přílohy (pokud jsou) Neobsahuje. 

 

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem: 

Klikněte sem a zadejte text. 

 

C) Celkové zhodnocení 

Vážím si toho, že autorka vynaložila poctivou snahu téma zpracovat. O nedostatcích její BP 

jsme mnohokrát diskutovali zejména při její finalizaci. Myslím si, že k jejímu textu   je třeba 

přistupovat s jistými ohledy na to, že téma je velmi náročné nejen z metodologického hlediska 

(viz mj. roviny komparace a teoretická průprava), nýbrž i z hlediska jazykových předpokladů. 

Nelze však zastřít, že výsledné zpracování BP působí, jak jsem již výše uvedl, kusým 

dojmem.  

1) Celkové shrnutí (povinné, alespoň 500 znaků)  

Pevnější interpretační a analytickou pozici autorka prezentuje v případě ruských dějin. Co se 

habsburské monarchie týče, shledávám zde jistá formulační klišé, jež jsou způsobena zřejmě 

tím, že mezi dějinami obou mocnářství existovaly  jisté kulturní rozdíly. V textu by měly být 

výrazněji postiženy, přestože v něm autorka  srovnává v daném případě společný   genderový 

aspekt osvícenského absolutismu. Limity jejího přístupu k věci  byly dány i tím, že vzhledem 

ke svým jazykovým znalostem nemohla těžit   z německojazyčné odborné literatury a 
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historických  pramenů. Rozbor pramenů text neobsahuje v dostatečné míře, prameny 

k habsburské monarchii nejsou  v závěrečném seznamu vůbec uvedeny. Ostatně i 

z českojazyčné literatury mohla  kolegyně Schastlivtseva  kritický přihlédnout k monografii 

Eduarda Wintera, Josefinismus a jeho dějiny… 1740 – 1848 (1945), jež je svým způsobem 

stále zakladatelským počinem i nepříliš čtivé monografii Josefa Haubelta o českém 

osvícenství (1986).  S jistou rezervou odpovídá výsledný efekt autorčina textu  elementárním 

nárokům, které jsou na tento kvalifikační text kladeny. 

 

2) Případně navrhovaná témata či otázky k obhajobě 

1. Co Vám práce na tématu osobně dala? 

2. Proč se domníváte, že tereziánské reformy proběhly bez výraznějších konfliktů (viz s. 88)? 

 

3) Závěrečné doporučení 

Práci „Reformy osvícenských panovníků v Rusku a habsburské monarchii“ doporučuji  

k obhajobě  s výše uvedenými výhradami a navrhuji hodnotit známkou ještě jako „dobře“. 

 

 

V Praze, dne 7. 6. 2019  

 

Podpis                                                                    prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. 

 

 

 


