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Vyjádření školitele 

studenta: Mgr. Martin Liška k průběhu studia a k disertační práci  

„Vztahy Braniborska a Švédska v letech 1660 – 1701“ 

předkládané v roce 2020 na Ústavu světových dějin FF UK 

 

I. Hodnocení celého doktorského studia 

Student se velmi aktivně zapojil do studia během prezenční formy v letech 2013-2015.  

V roce 2013 splnil atestace: Filozofie, Doktorský seminář I, Přednáška domácího nebo 

zahraničního hosta na pracovišti, Pedagogická činnost, Úspěšný grantový projekt podaný u 

interní grantové agentury UK, Němčina, Aktivní účast (poster, přednáška) na konferenci nebo 

workshopu (kolokviu) pořádaného mimo UK (zahr.), Oborová/é zkouška/y z předmětů užší 

vědecké specializace, Studie v recenzovaném domácím odborném periodiku, Recenze v 

odborném domácím periodiku, Recenze v odborném zahraničním periodiku, Doktorský 

seminář II, První krátkodobá stáž/studijní pobyt v zahr. nebo na jiném domácím specializ. 

pracovišti. 

V roce 2014 splnil atestace: Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce, Konzultace se 

školitelem II (Doktorský seminář III-IV), Odborné aktivity I, Odevzdání rozpracovaných tezí 

disertační práce, Volitelná oborová zkouška z předmětu užší vědecké specializace. 

V roce 2015 splnil: Odborné aktivity I, Odborné aktivity II, Konzultace se školitelem III 

(Doktorský seminář V-VI), Státní doktorská zkouška. 

V roce 2016 splnil: Odborné aktivity III. 

V roce 2018:  Odborné aktivity IV, Odborné aktivity V, Celkové splnění odborných aktivit. 

Oceňuji jeho účast na výuce, pomoc se suplováním a účast na vědeckých akcích pořádaných 

školitelem. 

II. Celkové zhodnocení disertační práce 

Oceňuji využití švédských, anglických, německých, polských a českých pramenů a studií. 

Vědecké práce by ale neměly v takové míře jako Mgr. Liška vycházet z popularizujících 

přehledů popř. učebnic jako jsou: BUDIL, Ivo T.: Dějiny Skandinávie. Praha, 2017; 

GRÖSSINGOVÁ, Sigrid-Maria: Géniové v rodě Habsburků. Praha, 2013; HORST, Han van der. 

Dějiny Nizozemska. Praha, 2005; HRBEK, Jiří: Evropa a absolutismus v 17. a 18. století (1648-

1789). Praha, 2012; HROCH, Miroslav; KADEČKOVÁ, Helena; BAKKE, Elisabeth: Dějiny Norska. 

Praha, 2005; JUTIKKALA, Eino; PIRINEN, Kauko: Dějiny Finska. Praha, 1996; KAN, Aleksandr 
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Sergejevič: Dějiny skandinávských zemí. Praha, 1983; MELICHAR, Václav a kol.: Dějiny Polska. 

Praha, 1975; SKŘIVAN, Aleš: Evropská politika 1648 – 1914. Praha, 1999; SKŘIVAN, Aleš; DRŠKA, 

Václav; STELLNER, František: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648 – 1914. Praha, 1994; 

ŠVEC, Luboš: Dějiny pobaltských zemí. Praha, 1996. Navíc Kanova a Melicharova publikace je 

poplatná své době a Budilova kniha je zcela nekvalitní. 

Chybí využití některých klíčových studií k dané problematice. Studie vydané po roce 2013 – 

s výjimkou jediné – autor vůbec nenastudoval. Přitom většina z nich je přístupná v elektronické 

podobě v JSTOR a dalších databázích. Navíc autor působí v zahraničí, takže neměl problémy 

s přístupem k zahraničním knihovnám. Například mohl využít: Henrik O. Lunde. A warrior dynasty 

: the rise and fall of Sweden as a military superpower, 1611-1721. Philadelphia : Casemate 

Publishers, 2014; Ivo Asmus, Heiko Droste, Jens E. Olesen (Hg.).Gemeinsame Bekannte : 

Schweden und Deutschland in der Frühen Neuzeit. Münster : Lit. 2003; Rohrschneider, Michael. 

Der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg (1620–1688) : Studien zu einem 

frühneuzeitlichen Mehrfachherrscher. Berlin : Duncker & Humblot ; 2019; Göse, Frank. Zwischen 

Marginalisierung und Übermächtigung: Die Stellung Brandenburg-Preußens im frühneuzeitlichen 

Reich. Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands, 2017, Vol.63(1), pp.105-138 atd. 

V textu převládá popis zahraničně politických událostí. 

Zcela chybí hodnocení použitých metod, přihlášení se k metodologii či historické škole. 

Z tohoto pohledu nemůže být chápána jako vědecká práce dle definice Metodiky hodnocení 

výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, 

2017.  

Závěrečná zhodnocení nepřinášejí nové poznatky, ani zásadní doplnění a upřesnění na 

základě studia nevydaných pramenů. Braniborsko samozřejmě nemohlo hrát stejnou roli pro 

Švédsko jako daleko mocnější Francie. 

Otázka „zda byly pro Braniborsko důležitější vztahy se Švédskem nebo pro Švédsko vztahy 

s Braniborskem“ je triviální, stejně jako odpověď: „Proto hrály vztahy s Braniborskem 

důležitou roli i ve švédské politice a pro švédské politiky a diplomaty nebylo možné 

braniborské kurfiřty dlouhodobě zcela ignorovat.“  

Poté autor definuje „opatrnou nedůvěru“ a společný vztah k polsko-litevské unii.  

III. Připomínky k disertační práci  

Základním nedostatkem se ukázalo být nulová spolupráce studenta se školitelem během 

vlastní přípravy disertační práce. 

Školitel předpokládal, že mu bude student postupně předkládat části disertační práce 

k připomínkování, že budou diskutovat nad heuristikou, kritikou pramenů a formulování 

závěrů. Student se školitelem nekonzultoval ani jeden řádek své práce. 
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Vzhledem k takovému postupu nemůže školitel nést zodpovědnost za nízkou kvalitu 

disertační práce. 

Školitelova doporučení oborové radě k studentově postupu do dalších ročníků se opíralo o 

splnění všech ostatních povinností a o ubezpečování studenta, že práci připravuje, a o 

přesvědčení, že student začne se školitelem texty konzultovat. K tomu bohužel nedošlo ani 

v roce 2019 a 2020. 

IV. Případné dotazy k obhajobě 

Proč jste zcela opomněl konzultovat svou práci se školitelem? 

Co považujete za „standardy novověké Evropy“ v souvislosti s konstatováním, že švédsko-

braniborské vztahy byly proměnlivé? 

V. Závěr 

Předloženou disertační práci předběžně klasifikuji jako neprospěl.  

 

V Praze, 2. 6. 2020 

 

doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. 


