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Průběh obhajoby: 00:00 Předseda komise prof. Jan Županič zahájil obhajobu,
představil sebe a přítomné členy komise a přítomné oponenty.
Přítomným pak představil studenta.
02:00 Školitel doc. Stellner seznámil přítomné stručně se svým
hodnocením studentova studia a jeho disertační práce, které uvedl ve
svém písemném vyjádření. Doc. Stellner vyjádřil nespokojenost s
tím, že s ním student nekonzultoval práci před jejím odevzdáním.
Práce podle něj nemá kvalitu disertační práce.
06:00 Student v krátkosti představuje téma své práce a krátce
představuje jednotlivé kapitoly. Uznává, že se práci dostatečně
nevěnoval, např. nezabýval se v práci dánským panovníkům.
13:00 Oponent práce dr. Michal Wanner seznámil členy komise a
studenta se svým posudkem. Podle oponenta je samotné téma a
časové vymezení práce diskutabilní. Student se podle něj vůbec
nezabýval ekonomickou stránkou tématu. Vychází především z
literatury a ne z pramenů. Práce nepřináší nic nového. Oponent
nesouhlasí s tvrzením, že by Prusko, Braniborsko bylo roku 1701
považováno za velmoc.V práci není uveden zahraniční výzkum ani
typologie pramenů. Úvod nemá poznámkový aparát.S ohledem na
mnoho zmíněných nedostatků v posudku oponent nedoporučuje práci
k obhajobě.
22:00 Oponent doc. Miroslav Šedivý v mnohém souhlasí s posudkem
dr. Wannera. Podle něj není práce na úrovni disertační práce. Student
podle něj nebyl schopen držet se v práci jedné teze, které by se řídil.
Oponent bez váhání nedoporučuje práci o k obhajobě.
24:00 Student byl vyzván, aby se vyjádřil k posudkům obou
oponentů. Student uznává nedokonalosti práce. Student se vyjadřuje
k nedokonalostem citací z archivů, např. švédských. Argumentuje, že
citoval podle katalogu daného švédského popřípadě německého
archivu. Student odkazuje na to, že během studia řešil interní granty,
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které mu nedovolovaly dostatečně se věnovat své disertační práci.
Prof. Županiče zajímá, jak může student řešit v textu prameny, které
však v práci necituje. Dr. Wanner poukazuje na to, že student
necituje dokument, ale celé edice. S tím souhlasí i doc. Miroslav
Šedivý, který poukazuje na to, že v práci chybí citace z archivu v
Berlíně, který je však zmíněn v textu. Student uznává, že to tak
skutečně je.
30:00 Prof. Županič vybízí k diskuzi. Dr. Wanner poukazuje na
spoustu zajímavých témat, které jsou úzce spojeny s tématem
studenta a které student neřeší, např. obchod s otroky, náboženská
otázka.
Dr. Wanner doporučuje se na daná témata v budoucnu zaměřit.
Ohledně chybějící otázky ekonomické ve své práci, student
argumentuje tím, že se sám příliš v ekonomice nevyzná a práce by
pak byla příliš obsáhlá.
Prof. Knoze by zajímal hlavní výsledek studentovi práce. Co je
specifické v dané době na Prusko-švédských vztazích. Student
považuje Švédsko za specifické s ohledem na vztahy s Dánskem.
Vztahy s Braniborskem byly proměnlivým aspektem v zahraniční
politice Švédska. Důležitá je snaha Švédska osamostatnit se v rámci
zahraničních vztahů od Francie. Jeho práce podle něj potvrdila to, že
velmocenské postavení Pruska a Švédska stálo na vratkých novou.
Švédsko nebylo schopno v rámci vztahů s Pruskem prosadit svoji
vůli.
Doc. Šedivého by zajímalo, proč chtěl student porovnávat švédskou
diplomacii s celou Evropou a ne jen se severní. Student argumentuje
tím, že se jednalo v jeho případě spíše jen o subjektivní poznámku s
ohledem na to, že je ovlivněn švédskými autory. Evropou myslel
Svatou říši římskou, s čímž doc. Šedivý nesouhlasí. Student souhlasí,
že měl použít poje, severní a střední Evropy.

Klasifikace obhajoby: neprospěl/a (N)
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