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I. Stručná charakteristika práce

Cílem  hodnocené  disertační  práce  je  analýza  politických  vztahů  Švédska  a
Braniborska v letech 1660 až 1701 s použitím primárních i sekundárních pramenů
v několika jazycích. 

II. Stručné celkové zhodnocení práce

Hodnocený text je svojí povahou spíše prací diplomovou, v žádném případě však
nedosahuje  úrovně  disertační  práce.  Pozitivní  stránkou  je  schopnost  vysvětlit
zvolenou  problematiku  a  zodpovědět  otázky  formulované  v Úvodu,  na  druhé
straně  je  tak  však  činěno  popisnou  formou  ve  velmi  omezeném  rozsahu  a
s využitím minimálního množství primárních pramenů a relativně nízkého počtu
odborných  knih  a  studií.  Práce  má  spíše  kompilační  charakter  a  v mnoha
ohledech  působí  nedotaženým  dojmem,  zejména  v Úvodu,  kde  chybí  rozbor
primárních pramenů a literatury a výraznější vhled do metodologie.

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů 

Celkový dojem z předložené práce je pocit nedokončenosti, kdy student v mnoha
ohledech zůstal jen na půli cesty k napsání hajitelné disertace.

K vymezení tématu nemám výhrady: je srozumitelné a logické. Za problém
však považuji rozhodnutí zařadit do práce i témata, která jsou nadbytečná, což
platí  především pro osmou kapitolu věnovanou vybraným „odborníkům“. Tato
část  není  pro zvolenou problematiku vůbec důležitá,  neboť  vybrané osobnosti
většinou neměly s politickými vztahy mezi oběma státy nic společného; kapitola
působí  spíše  jako  účelová  snaha  o  zvýšení  počtu  stran,  což  bych  chápal
s ohledem na skutečnost, že vztahům v letech 1660–1701 jsou věnovány pouze
strany 33 až 91, což je na disertační práci vskutku velmi málo. Je rovněž otázkou,
zda životopisné medailonky ve třetí kapitole musí obsahovat informace, které pro
celkové téma nemají opodstatnění. Zcela zbytečně působí i kratičká kapitola o
Leopoldovi  I.  a  Ludvíku  XIV.  v délce  1,5  strany,  jejíž  obsah  je  z části
postradatelný,  z části  by  mohl  tvořit  obsah  kapitoly  následující.  Autor  by  měl
chápat,  že  struktura práce musí  být  striktně podřízena tématu a stanoveným
cílům,  což  se  v těchto  případech  nestalo.  K tematickým úkrokům stranou  pak
občas dochází i v klíčových kapitolách 6 a 7, kdy například v šesté jsou zbytečně
uvedeny kulturní aktivity Hedviky Eleonory (strany 34–35).

 Pokud jde o formální úroveň, pak i ta vykazuje jisté nedostatky,  které by
mohly  být  odstraněny  pečlivější  finalizací  textu.  U  opakovaných  odkazů  na
literaturu by autor měl volit „Tamtéž/Ibid.“, občas jsou špatně umístěny uvozovky
u citovaného textu (například strana 22), někdy dokonce chybí (strana 19). Za
jistou  nevyspělost  v odborném  stylu  považuji  časté  použití  ich  formy,  a  to  i
v množném  čísle  (například  strany  12  a  24).  Za  projev  výše  zmíněné
nedokončenosti práce považuji i překlepy „Fridrich Viléma“ (strana 13) či  „více
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než  vhodné.  zohlednit  vzájemné“  (strana  92).  Bylo  by  rovněž  vhodné  uvést
švédského vyslance Schlippenbacha v textu celým jménem (strana 14), děje se
tak  však  až  později  a  pouze  v poznámce  pod  čarou.  Pokud  jde  o  jazykovou
úroveň, pak ta je na velmi slušné úrovni, byť opět by při finalizaci práce stálo za
pozornost soustředit  se na nadbytečné opakování slov či  výrazů,  které působí
rušivě, například v Úvodu na stranách 10-11, kde autor šestkrát uvádí stejným
způsobem, kdo si „zaslouží poděkování“.

Tyto  výtky  k formální  úpravě  a  slohu  jsou  v zásadě  marginální,  zvláště
s ohledem na daleko závažnější prohřešky vůči formálním požadavkům kladeným
na disertační práci. V Úvodu fakticky chybí rozbor přínosu vydaných i nevydaných
pramenů  a  literatury  pro  analýzu  tématu;  autor  se  pouze  omezuje  na
vyjmenování některých pramenných edic a autorů odborné literatury (strany 9-
10), ale fakticky se jedná o pouhý seznam bez vlastního kritického přístupu; zde
by pak rovněž bylo vhodné na analyzovanou literaturu odkazovat v poznámkách
pod  čarou.  Zcela  nevysvětleno  zůstává  využití  archivních  fondů  v Berlíně  a
Stockholmu. Dále mi chybí úvod do členění obsahu práce a smyslu jednotlivých
kapitol (obsah je pouze načrtnut v souvislosti s časovým vymezením tématu na
stranách  8-9);  cíle  kapitol,  které  jsou  pak  uvedeny  vždy  v prvním  odstavci
příslušné kapitoly, by měly být jasně deklarovány právě v Úvodu.  Zde bych také
očekával  větší  vhled do metodologie,  nemusí  se jednat o dlouhou teoretickou
rozpravu, ovšem pokud autor na straně 10 píše o využití poznatků z příbuzných
oborů (ekonomické dějiny, dějiny mentalit, dějiny práva, kulturní dějiny) a v rámci
následující kapitoly na straně 12 o významu historické kartografie, měl by jasně
vysvětlit, jaké poznatky/metody přispěly k tvorbě této práce.

Další výraznou slabinou je využití dostupných informačních zdrojů. V seznamu
pramenů a literatury jsou uvedeny dva archivy: ze stockholmského byly použity
pouze dva dokumenty (viz odkazy na stranách 37 a 44), z berlínského však ani
jeden! Absenci autorem deklarovaných archiválií z Berlína nyní velkoryse přejdu
(váže se k ní  však můj dotaz níže),  prozatím stačí  zjištění,  že práce v žádném
případě není založena na studiu archivních pramenů. Pokud kde o ty vydané, pak
ani jejich využití není nijak vyčerpávající: Fryxell (jednou udáván jako Handlingar)
= 2 odkazy; Paměti Ludvíka XIV. = 1 odkaz (bez paginace); Magalotti = 6 odkazů,
Moerner = 11,  SVERIGES ridderskaps = 1 a  URKUNDEN und Actenstücke = 10.
V mnoha  případech  je  přínos  publikovaných  pramenů  nejasný,  neboť  není
vysvětlen v Úvodu a většinou není zjevný ani ze samotného textu či poznámek
pod čarou.

Pozornost, kterou jsem v předchozím odstavci věnoval primárním pramenům,
není  samoúčelná,  nýbrž  vychází  z mého celkového a  velmi  silného pocitu,  že
práce je fakticky kompilací. Ne vždy by to muselo vadit, zde tomu tak ovšem je,
zvláště  když  jsou  dlouhé  pasáže  textu  často  založeny  na  několika  málo
odborných titulech. V páté kapitole to jsou díla Hüttla a Glogera, zatímco ostatní
zdroje zde mají  jen okrajový význam. V kapitole šesté je pro strany 40 až 42
zdrojem především práce Falhborga, na kterou navazují strany 42 a 43, kde autor
čerpá  z Lundquista,  aby  se  poté  na  stranách  43  až  45  dostal  ke  slovu  opět
Fahlborg  (proložený  jedním odkazem na  Riksarkivet,  jehož  význam však  není
jasný). K výběru odborné literatury jako celku pak mám dvě výhrady. Za prvé
příliš převažují díla k švédským dějinám, zatímco práce k dějinám Braniborska se
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vyskytují  ve výrazně menší  míře a některé tituly jsou již  poněkud „letité“. Za
druhé je celkové množství shromážděných titulů pro disertační práci nízké. 

Možná i spoléhání se na relativně nízký počet sekundární zdrojů je důvodem
výrazné popisnosti,  kdy autor většinou sumíruje fakta ze zahraniční  literatury.
Vlastní  přínos  neodpovídá  vědecké  originalitě,  která  je  od  disertační  práce
všeobecně očekávána.

IV. Dotazy k obhajobě

1)  Na  straně  10  autor  píše:  „Samozřejmě  jsem  využil  primárních  pramenů
institucionální povahy, které jsou uloženy v německých a švédských archivech.“
Proč autor ve skutečnosti v práci neodkazuje na jediný dokument z berlínského
archivu, třebaže je tento archiv uveden v seznamu pramenů a literatury, a proč
použil pouze dvě archiválie ze Stockholmu?

2) Na straně 8 autor píše: „Svou prací bych tedy rád přispěl k lepšímu pochopení
diplomatických dějin severní Evropy, oblasti sice zdánlivě okrajové, přesto však
důležité i pro vývoj Evropy jako celku.“ Nevysvětluje však, proč je jím zvolené
téma  důležité  pro  vývoj  Evropy  jako  celku.  Tato  otázka  by  proto  měla  být
zodpovězena během obhajoby.

V. Závěr 

Na základě výše uvedených výtek předložený text nesplňuje požadavky kladené
na disertační práci, a proto jej nedoporučuji k obhajobě a předběžně jej klasifikuji
jako neprospěl.

18. 5. 2020 doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.
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