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Posudek na disertační práci Hany Sobotkové: 

Balkán mezi Evropou a Orientem. Obraz Balkánu 

v české a francouzské populárněvědecké publicistice (1875-1914) 

Předkládaná disertační práce si klade za cíl analyzovat český a 

francouzský obraz Balkánu a jeho společností v poslední třetině 19. a na 

počátku 20. století. Volba obou prostředí, českého a francouzského, byla 

určena jednak promyšleně založenou komparativní perspektivou, jednak 

skutečností, že téma obrazu Balkánu se tu očividně nevztahuje primárně k 

národnědějinnému rámci francouzskému a českému, nýbrž v podstaně k 

otázce, jaké představy o Balkánu panovaly v evropském resp. západním 

diskurzu, pro něž je tu český a francouzský tisk modelovým příkladem. 

Tím je dána relevance zkoumané problematiky, která přesahuje rámec 

českých a francouzských dějin. 

Právě z tohoto hlediska se srovnávací přístup v práci projevil jako nosný, 

tím spíše, že kombinuje taková dvě jazyková a národní prostředí, která 

reprezentují dvě typově základní kulturní konstelace: na jedné straně 

politický národ silného národního státu, který v evropských vztazích 

včetně Balkánu působil jako spoluurčující velmocenský faktor, na druhé 

straně pak kulturní, jazykově a etnicky definovaný národ, procházející 

jednou z vrcholných fází národně formativního procesu, který balkánské 

téma nahlíží z perspektivy svých národních zájmů v rámci 

mnohonárodnostní monarchie, jejíž zahraničně politické preference ne 

vždy sdílí. Takto zvolena bipolarita musí jistě být poněkud schematická, 

představuje však mimořádně produktivní volbu z hlediska kritérií 

provedené historické komparace. 

Východiskem práce je saídovský koncept orientalismu a na něj navazující 

diskuze a tématická rozvedení, týkající se mj. otázky evropského 
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"balkanismu" a reprezentovaná zejména pracemi M. Todorovové. V obou případech se 

jedná o módní koncepty, ke kterým se skoro povinně hlásí práce věnované dané 

problematice. O to potěšitelnější je, že disertace Sobotkové tyto diskuse a koncepce 

stručně a výstižně předkládá a reflektuje ty jejich části, které pro ni byly relevantní, 

nepředložila však žádnou otrockou příkladovou aplikaci saídovského konceptu nebo 

jeho pouhé rozvedení na českém a francouzském materiálu, nýbrž svébytnou analýzu, 

nepostrádající vlastní úsudky a poznatky, zejména co se týká poněkud opomíjené 

perspektivy mimobalkánského "malého" národa. 

Úvodní pojmová a konceptuální část, kde jsou vysvětleny i základní badatelské otázky a 

cíle práce stejně jako metodické otázky, je rozsahově úměrná celku disertace a vesměs 

přesvědčivě formulována. To se týká zejména pasáží, vysvětlujících relevanci a otázku 

resp. míru reprezentativnosti zvoleného pramenného materiálu. Tento problém 

zástupnosti je v daném případě vždy nastolitelný, autorka však ukázala, že si je vědoma 

jeho nutné přítomnosti i v jejím výzkumu, a dokázala zvolit tomu odpovídající postup a 

způsoby interpretace badatelských výsledků. 

Smysluplná se zdá být i sklaba zvolených dílčích tematických perspektiv. V soustavném 

česko-francouzském srovnání jsou tak představeny časopisecké obrazy o balkánské 

společnosti, městě a venkově, o jednotlivých balkánských národech, náboženské 

otázce, problému modernity a zaostalosti, postavení ženy atd., i když by v některých 

případech možná bylo třeba více vysvětlit, proč právě daná oblast je zásadním 

elementem obrazu Balkánu v českém a francouzském diskurzu. 

Disertace nepatří rozsahem k největším, to však lze spíše považovat za její přednost 

vzhledem k logické a přesvědčivé strukturovanosti. Poněkud slabší stránku představuje 

v některých kapitolách množství překlepů, stylistických nedopatření a jazykových chyb, 

které místy budí dojem, že text neprošel dostatečnou jazykovou korekturou. Také 

mechanicky dodržovaná výstavba textu, kde v každé, byt' i nerozsáhlé kapitole 

jednotlivě i v rámci práce celkové dochází v rámci výkladu a jeho následných shrnutích 

k opakování údajů, příkladů, citací a argumentů, nečiní z předložené práce vždy právě 

čtenářský zážitek. 

Tyto kritcké výhrady bude nutné vzít na vědomí v případě jakékoliv formy publikace, 

která by byla nanejvýš žádoucí. Jazykové a stylistické nedostatky stejně jako jiné 

výhrady dílčího rázu nemění nic na skutečnosti, že Hana Sobotková předložila 

obsahově a metodicky samostatnou práci, v níž přesvědčuje o své schopnosti zvolit 

zajímavé badatelské téma, formulovat k němu relevantní otázky a problémy a v ucelené 

formě je zpracovat na základě vhodných pramenů, prostřednictvím promyšleně 
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uplatněných metod a z vyváženě definovaných perspektiv, které korespondují s 

aktuálními tématickými a metodologickými diskusemi v historiografii a jiných vědách. Z 

tohoto důvodu nemám nejmenších pochyb o tom, že disertační práce H. Sobotkové 

vykazuje všechny zásadní předpoklady k úspěšnému obhájení. Jako takovou ji i 

doporučuji. 
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Jun.-Prof. PhDr. Miíoš Řezník, Ph.D. 
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