
Vyjádření školitele Mgr. Jakuba Izdného  k průběhu studia a k disertační práci 
“Dějiny střední Evropy jako jednotného prostoru v dlouhém 10. století” 

předkládané v roce 2019 na Ústavu světových dějin 

  
I. Hodnocení celého doktorského studia  

Mgr. Jakub Izdný nastoupil do doktorského studia v roce 2011 s projektem „Dějiny střední Evropy 
jako jednotného prostoru v dlouhém desátém století“. Studijní povinnosti stanovené studijním 
plánem plnil v předepsaných termínech a bez jakýchkoliv problémů. Během studia se podílel na 
pedagogické práci Ústavu, především v semináři dějin středověku a rovněž v semináři obecných a 
komparativních dějin, přednášel rovněž v programu ERASMUS. V posledních letech pracoval i jako 
knihovník v Knihovně Jana Palacha FF UK. 

Vedle pedagogické činnosti se věnoval i odborné a výzkumné činnosti. Účastnil se celkem pěti 
konferencí, z toho dvou zahraničních, byl spoluřešitelem úspěšného projektu GAUK „Komentovaný 
překlad Widukindovy kroniky“, který vyšel v prestižním nakladatelství ARGO. Podílel se na organizaci 
mezinárodní konference „Thiddag: intelektuál a říšský biskup. Říšská církev a střední Evropa“, kde 
vystoupil i s vlastním příspěvkem a v současné době je spolueditorem sborníku z této akce. Během 
svého studia vydal mimo uvedenou edici několik odborných článků a studií, zabývajících kulturními a 
sociálními dějinami raně středověké střední Evropy. V poslední době se podílí na přípravě odborných 
a společenských aktivit k nadcházejícímu svatoludmilskému výročí. 

II. Celkové zhodnocení disertační práce   
 
Předložená disertační práce vychází ze skutečně letitého výzkumu, jenž zohlednil veškeré typy 
dostupných pramenů, moderní odborný diskurs a v rozsáhlé míře zužitkoval i výsledky bádání 
příbuzných vědních oborů. Výsledkem je tak dle mého přesvědčení pozoruhodný text; nejen svým 
rozsahem, ale i zvolenou metodologií a mírou funkčního interdisciplinárního přístupu. Cenným se 
především jeví uvážlivý, a přitom nanejvýš kritický postup mgr. Izdného, který ve svém díle přináší 
řadu nových a často i odvážných řešení, aniž by zcela negoval dosavadní výsledky bádání. Naopak 
jeho prvořadou snahou je hledání komunikačních cest mezi jeho pohledem a dosavadním odborným 
diskursem. Další předností jeho práce je schopnost sofistikovaného využití komparativní metody 
nejen pro práci s prameny, ale i s odbornou literaturou, jejíž spektrum bylo v tomto případě skutečně 
mimořádně široké kvantitativně, ale i názorovou pestrostí. 
Přestože mě ne všechna předložená řešení zcela přesvědčila o své správnosti či nespornosti, rád 
zdůrazňuji, že máme před sebou mimořádně vyspělý text otevírající nové perspektivy výzkumu raně 
středověké střední Evropy. 
 
III. Závěr   
  
Předloženou disertační práci proto předběžně klasifikuji jako prospěl. 

 

 

 

 

Doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. 
školitel 
 
V Kolíně 22. srpna 2019 
 

 

  



  

 


