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I. Stručná charakteristika práce

Práce se zabývá vztahy mezi Švédskem a Braniborskem v letech 1660-1701, tedy

v období od uzavření  olivského míru v roce 1660 do získání královského titulu

pruským  panovníkem  Fridrichem  III.  v roce  1701.  Vztahy  obou  států  jsou

posuzovány v kontextu mezinárodní politiky a v menší míře v rovině personálních

vztahů na úrovni panovníků, diplomatů, vojenských expertů a vědců. 

II. Stručné celkové zhodnocení práce

Práce  nemá  zcela  uspokojivě  vymezenou  koncepci,  některé  otázky  položené

v úvodu jsou problematické, rovněž časové vymezení práce je diskutabilní. Studie

se  omezuje  na  diplomatickou  stránku  švédsko-braniborských  vztahů  v letech

1660-1701. Ekonomické otázky, důležité pro vysvětlení jak motivace řady kroků,

tak např. pozadí mocenského vzestupu Pruska, jsou zcela opomenuty. Práce je

založena  v převážné  míře  na  literatuře,  řada  základních  prací  přesto  nebyla

použita. Práce nepřináší mnoho nového a obsahuje některé formální chyby. 

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů 

Autor řeší v práci otázky související se vzájemnými vztahy obou států, sleduje

dlouhodobé  tendence  v jejich  vývoji  a  na  základě  tohoto  studia  vymezuje

periodizaci. Sleduje cíle obou mocností, jejich strategii i limity prostředků, které

využívaly k dosažení politických cílů, úlohu. jakou roli hrály při naplňování těchto

cílů koalice s ostatními státy v baltské a středoevropské oblasti. 



Tento legitimní koncept je autorem poněkud násilně posunován do poněkud

abstraktní teoretické roviny, v níž si autor klade otázku, jak mohlo Braniborsko-

Prusko  vyrůst  ve  velmoc  v bezprostřední  blízkosti  jiné  velmoci.  Zde  je  nutno

konstatovat, že Braniborsko-Prusko v sledovaném období sice prošlo významným

ekonomickým a politickým vzestupem, přesto je není možno označit v roce 1701

za velmoc. Ostatně postavení samotného Švédska jako velmoci bylo záležitostí

spornou, vzhledem k jeho omezeným lidským a materiálním zdrojům, které jej

činily závislým na Francii. Braniborsko-Prusko navíc nebylo jediným, a většinou

ani  hlavním  soupeřem  Švédska.  Švédsko  nepochybně  nevnímalo  formální

vzestup  Braniborska-Pruska  za  zásadní  problém.  Tuto  konstrukci  považuji  za

umělou  od  samého  počátku  a  v  podstatě  zbytečnou.  Zkoumání  bilaterálních

politických vztahů je legitimním tématem sui generis. 

Cíl  práce  je  charakterizován  v úvodu,  kde  však  zcela  chybí  podrobnější

informace  o  autorově  studiu  v zahraničních  archivech,  typologie  použitých

pramenů,  hodnocení  věcného  zaměření  a  úrovně  použitých  edic,  hodnocení

základních  děl  německé,  švédské  a  další  odborné  literatury.  Úvod  postrádá

poznámkový  aparát.  Zmíněn  je  studijní  pobyt  v Upssale,  ale  není  jasné  kdy

k němu došlo. Tyto skutečnosti považuji za závažnou formální chybu. 

V druhé kapitole autor charakzeriuuje územní rozsah Švédska a Braniborska-

Pruska. Nutno říci, že jde o dosti plochý a nepříliš podrobný popis neobsahující

hodnocení významu jednotlivých území z hlediska ekonomického a politického,

mnohá území jsou pominuta, a to jak na straně Švédska (Finsko, Karelie, Ingrie,

Estonsko, Livonsko, švédské ostrovy v Baltském moři, švédské državy na Zlatém

pobřeží), tak na straně Braniborska-Pruska (Revensberg, braniborské državy na

Zlatém pobřeží).  Zcela  chybí  podrobnější  charakteristika  Pruska,  rozsáhlého a

ekonomicky významného území ležícího mimo říši. V řadě případů jde přitom o

území, která hrála zásadní roli  v jednotlivých fázích zápasu o dominium maris



baltici,  do  jehož  kontextu  problematika  spadá.  Tento  stěžejní  termín  v práci

přitom nezaznívá ani jedinkrát. Držba hohenzollernských markrabat v Ansbachu a

Bayreuthu je zmíněna až v sedmé kapitole na s. 75.

Základní slabinou práce je, že se soustřeďuje výhradně na dějiny diplomacie,

charakteristiku vybraných aktérů, případně jejich osobní zkušenosti s prostředím

druhého  státu.  Citelně  absentuje  popis  ekonomických  poměrů  klíčový  pro

pochopení  možností  jednotlivých  aktérů  a  jejich  ekonomické  motivace

v konkrétních  kauzách.  Příkladem  za  všechny  je  odůvodnění  úsilí  kurfiřta

Fridricha Viléma o získání „Pomořanska, a tím vylepšení své pozice v baltském

obchodu“ (s. 53), a to bez jakékoli bližší charakteristiky. Stejně tak absentují širší

exkurzy do dějin vojenství, a to přesto, že ani švédské ani braniborsko-pruské

dějiny nelze pochopit bez významu armády, faktoru ovlivňujícímu jak vnější, tak

vnitřní politiku v obou zemích. V této souvislosti je třeba připomenout, že např.

mocenský  vzestup  Braniborska-Pruska  v éře  Velkého  kurfiřta  Fridricha  Viléma

(1620-1688)  byl  podmíněn  spíše  úspěšnými  ekonomickými  a  vojenskými

reformami, než výraznými zahraničně politickými úspěchy. 

Neúměrně  velká  pozorniost  je  naopak  věnována  povahám  jednotlivých

panovníků obou zemí (kapitola 3), jakož i povaze Ludvíka XIV. a císaře Leopolda I.

(kapitola 4), a to přesto, že autor sám uznává, že nebyli všemocnými absolutisty

(s.  16).  Nutno  říci,  že  např.  ve  Švédsku  sledovaného  období  hrála  dvakrát

rozhodující roli regentská rada, jejímž členům, stejně jako dalším diplomatům a

státníkům,  jejichž  podíl  na  formování  reálné  politiky  byl  nepochybně mnohdy

mnohem  větší,  věnuje  autor  podstatně  menší  pozornost  (Georg  Fridrich  von

Waldeck, Per Brahe, Magnus Gabriel De la Gardie, Bengt Oxenstierna, Benjamin

Raule, Jens Juel, Eberhard von Danckelman a mnoho dalších). Mnohé významné

osobnosti nejsou v textu vůbec zmíněny (Daniel Ludolf, Dodo von Knyphausen,

Kasimir von Kolbe von Wartenberg aj.).



Vlastní text práce je vesměs přehledý a čtivě psaný, do značně míry však

klouže po povrchu a přináší  jen mizivé množství  původních poznatků.  Text je

přehledně  rozčleněn  do  periodicky  vymezených  kapitol.  První  z nich  mapuje

švédsko  braniborské  vztahy  před  rokem  1660.  Nutnost  zařadit  tuto  kapitolu

odráží skutečnost,  že bez pochopení vývoje od třicetileté války nelze pochopit

vývoj  vzájemných vztahů v období následujícím. Je proto otázkou,  zda-li  práce

neměla být jinak časově vymezena. 

Období, které má tvořit jádro práce je rozčleněno do dvou period. Dobu mezi

olivským  a  saint-germainským  mírem  (1660-1679)  a  období  od  saint-

germainského míru po pruskou korunovaci v Královci (1679-1701). Jádrem tohoto

popisu  jsou  dějiny  mocenského  zápasu  jednotlivých  aktérů  v diplomatické  a

vojenské oblasti. Vymezená data mají svá opránění, je však otázkou, zda je lze

chápat jako boj o hegemonii v roli protestantského vůdce v severní části Říše. jak

uvádí  autor  (s.  66).  Rovněž  lze  diskutovat  o  vhodnosti  horní  hranice  práce,

protože  rok  1701  je  významným  datem  z hlediska  formálního  politického

vzestupu Braniborska-Pruska,  nelze  jej  však  označit  za  vstup  tohoto  státu  do

pentarchie  velmocí.  Na  švédské  straně  toto  datum rovněž  nemá  významnou

analogii. K ústupu Švédska z pozice velmoci došlo až Nystadskýmmírem v roce

1721.

Poněkud  neorganicky  je  přiřazena  krátká  kapitola  stručně  charakterizující

osudy vybraných vojáků a vědců z obou zemí působících v opačném státě, než

byla země jejich původu. Zde se ukazuje vcelku triviální, očekávatelný a dobře

známý poznatek, že pro nadané jedince v jakékoli oblasti byly dvory evropských

panovníků nebo státní  služba v daném období  otevřené a kariéru bylo možno

realizovat téměř všude. Původ příslušného jedince nehrál významnou úlohu. 

Liškova  práce  nebyla  zformátována  podle  normostran.  Po  transformaci

vychází text na cca 140 normostran, což je rozsah uspokojivý, méně již struktura



textu.  Text  by  však  zasloužil  formální  redakci.  Poznámky  pod  čarou  jsou

používány s výjimkou pramenů korektně, na stejných místech se však vyskytuje

jednou čárka, podruhé tečka či dvojtečka. Někde je a někde není tečka za citací

apod.  Nejpatrnější  je  to  při  pohledu  na  soupis  literatury  v závěru  práce.  Na

několika místech byly nalezeny přeťuky a chybějící písmena, nejde však o velké

množství.  V závěru  práce  chybí  rejstřík(y).  V  první  větě  anglického shrnutí  je

z neznámých důvodů slovo Rusko. 

Pokud jde o  přepisy  cizích  slov,  autor  v řadě  úřípadů použivá  vžité  české

názvy (např. Královec), v řadě jiných však z nejasných důvodů používá názvy cizí,

přestože české názvy existují a jsou vžité. Příkladem může být Potsdam místo

běžně  užívaného  Postupim (potsdamský  edikt,  s.  74).  Podobně  používá  např.

název Pilau místo českého Pilava (s. 28), Ermland místo Varmie apod. (s. 28).

Autor všude mylně používá pro Nizozemskou republiku termín Nizozemí, což je

označení historického nízko položeného území v okolí ústí řek Rýn, Šelda a Máza,

zhruba odpovídající území dnešních států Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, pro

které se vžil nový název Benelux. Správný termín je Nizozemsko. Tento termín

označuje evropské území dnešního Nizozemského království (s. 28, 29, 30 aj.). 

Práce  je  založena  primárně  na  literatuře,  množství  použitých  pramenů  je

velmi omezené. Autor cituje pouze 2x  po jednom fondu z Národního archivu ve

Stockholmu.  V přehledu  pramenů  v závěru   je  citován  jeden  archivní  fond

z berlínského  Preussisches  Geheimes  Staatsarchiv.  Domnívám  se,  že  jde  o

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz v Berlíně-Dahlemu. Tuto citaci se

mi  však  nepodařilo  dohledat  v textu práce.  Celkově se lze  tedy domnívat,  že

autor neprováděl výzkum v žádném archivu.

Při  zpracování  textu  byly  použity  některé  edice  zmíněné  v závěrečném

seznamu. Není příliš jasné, proč autor nepoužil řadu jiných edic vztahujících se

obecně  k mezinárodním vztahům daného  období  (např.  Ghillany  F.  W.,  1855-



1868, 1865-1878, Vast H. 1893, 1898 atd). Ve vlastním textu bylo nalezeno 20

citací edice  Urkunden und Actenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich

Wilhelm von Brandenburg (23 sv., Berlin und Leipzig, 1865–1930); 1 citace edice

Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll (14 sv., Stockholm 1881-1894),

19 citací z edice Kurbrandenburgische Staatsverträge von 1601 bis 1700 (Berlin

1867),  5 citací  z díla  Lorenza Magalottiho,  Sverige under år  1674 (Stockholm,

1912);  1 citace z edice Anderse Fryxella,  Handlingar rörande Sveriges historia

(Stockholm, 1836-1843); 1 citace z Pamětí krále Slunce (s. 21, citace je bez udání

stránky). Nutno konstatovat, že citace neodpovídají standardu, nejsou citovány

dokumenty, nýbrž pouze strany. V závěru autor uvádí tři internetové zdroje. Dva

odkazy jsou neplatné a třetí odkazuje jen na vícezdrojový vyhledavač. Celkově lze

tedy říci, že práce je založena na sekundární literatuře, prameny ze zmíněných

mnohasvazkových edic byly použity pouze doplňkově. 

Práci  s literaturou ukazuje seznam použité literatury v závěru práce.  Chybí

zde řada základních děl z dějin Braniborska-Pruska i Švédska (Fehling F. (1910),

Petersdorf H. (1926), Craig G. A. (1955), Haintz O. (1958), Rosenberg H. (1958),

Horn  D.  B.  (1964),  Hatton  R.  M.  (1968),  Opgenoorth  E.  (1972),  Hubatsch  M.

(1974), Feckl K.-L (1979), Decker K. P. (1981), Ritter G. (1965), Roberts M. (1979),

Vogler G., Vetter K. (1979), Frey L. (1984), Findeisen I.-P. (1992) a dalšchí). Chybí

i mnohá díla vydaná v češtině, např. Dějiny Pruska od Hanse-Joachima Schopse

(Praha 2004) nebo práce Christopha Clarka,  Prusko.  Vzestup a pád železného

království (Praha 2006).

Autor  na  několika  místech  používá  nepříliš  kriticky  ne  zcela  vhodnou

literaturu.  Na  s.  34  je  obsáhlý  citát  dokumentující  stav  monarchie  bez  krále

převzatý z práce Kateřiny Charvátové, Václav II. (Praha, 2007, s. 47). Domnívám

se,  že  volba  tohoto  citátu  není  vhodná  ani  z časového,  ani  z geografického

hlediska,  neboť  jde  o  komentář  k jiné  situaci,  geograficky  i  časově  vzdálené,



jakkoli podobné. Rovněž rozsáhlá citace z popularizační a nepříliš kritické práce

Sigrid-Marie  Grössingové,:  Géniové  v  rodě  Habsburků  (Praha,  2013,  s.  60),

uvedená na s. 23 mi nepřipadá vhodná. 

Závěry práce jsou dosti  triviální a odrážejí  poněkud uměle vykonstruované

otázky položené v úvodu. Jako takové nepřinášejí mnoho nového. Tvrzení, že „Byť

se jednalo o státy, jejichž území spolu sousedila, nehrály jejich vzájemné vztahy

primární roli v zahraniční politice ani jednoho z obou států.“ je jistě pravdivé, ale

je nasnadě na první pohled a svým způsobem popírá smysl práce i závěry šesté

kapitoly,  kde  autor  uvádí,  že  v  letech  1660-1679 probíhal  mezi  oběma státy

zápas o hegemonii v roli protestantského vůdce v severní části Říše (s. 66). Toto

konstatování navíc relativizuje i druhou otázku, kterou si autor klade tj. „zda byly

pro  Braniborsko  důležitější  vztahy  se  Švédskem  nebo  pro  Švédsko  vztahy

s Braniborskem“. I zde vcelku logicky dospívá k závěru, že pro obě strany byla

druhá  straně  podstatným,  nikoli  však  jediným  zásadním  partnerem  nebo

protivníkem (s. 97). To však vyplývá z obecných pravidel mocenské hry, pro něž

platí  i  ona  „opatrná  nedůvěra“, o  které  autor  mluví,  když  charakterizuje

bilaterální  vztahy obou zemí (s.  98).  Pro oba státy  platil  pragmatický přístup,

který uplatňovali  i  všichni  další  účastníci  mocenské hry v daném regionu.  Jak

ostatně konstatuje autor v závěru  „švédsko-braniborské vztahy se pochopitelně

neodehrávaly odděleně od vztahů s dalšími zeměmi.“ (s. 100), a jak autor sám

konstatuje „Švédsko-braniborské vztahy se svou proměnlivostí zásadně neodlišují

od  standardů  novověké Evropy“,  Tyto  skutečnosti  jistě  nelze označit  za  nové

poznatky, v obecné rpovině platí pro vzájemné vztahy všech podstatných aktérů

daného regionu.

IV. Dotazy k obhajobě

V jakých archivech autor prováděl výzkum a kdy? 



Proč použil pouze uvedené edice? 

Proč se omezil pouze na diplomatickou stránku vzájemných vztahů resp., proč

nebyla zohledněna. ekonomická stránka vzájemných vztahů i obchodních vztahů

v celé baltské oblasti? 

V. Závěr 

Předložená  disertační  práce  nesplňuje  požadavky  kladené  na  disertační

práci,  a  proto  ji  nedoporučuji  k obhajobě  a  předběžně  ji  klasifikuji,  jako

neprospěla.  Důvodem je  nedostatečně  a  ne  zcela  jasně  vymezený  cíl  práce,

opomenutí  zásadních  ekonomických  otázek,  nedostatečná  práce  s prameny  i

literaturou a formální chyby. 

18. května 2020 Michal Wanner


