
Posudek diplomové práce KRISTÝNY ANSORGOVÉ „František Filip ze 

Šternberka jako císařský vyslanec v Polsku a Sasku v letech 1749–

1764“ 

Diplomová práce Kristýny Ansorgové je věnována problematice, které se dostává teprve 

v posledních letech o něco více pozornosti. Jsou to dějiny diplomacie a konkrétně role 

(zemsky) české šlechty ve službách císařské diplomacie v 17. ̶ 19. století. Protože se jedná 

teprve o první sondy v nezmapovaném terénu, je tato práce spojena s řadou čistě 

technických, heuristických a také interpretačních problémů. 

K těm technickým řadím nutnost výzkumu v zahraničním archivu, tedy ve vídeňském Haus-, 

Hof- und Staatsarchivu, což je u diplomových prací požadavek nadstandardní. Bez přístupu 

k fondu Státní kanceláře  nelze ovšem dějiny habsburské diplomacie zkoumat. Problém se 

podařilo vyřešit tím, že diplomantka odjela do Vídně v rámci programu Erasmus. Vzhledem 

k nastalé pandemii a z ní vyplývajících omezení nemohla sice svůj vídeňský pobyt dokončit, 

potřebný materiál však prostudovala. 

Hlavní pramennou základnu byly nicméně dokumenty a korespondence z muzejní části 

rodinného archivu Šternberků, která má značný rozsah a je žel dosud neuspořádaná. 

Paradoxně není tedy v tomto případě problémem nedostatek materiálu, nýbrž pravý opak, 

jeho přemíra a jistá nepřehlednost. 

Konečně třetí zásadní nesnáz představuje v tomto případě velmi slabý stupeň zpracování 

zahraniční politiky habsburské monarchie v 18. století vůbec a vztahů se sasko-polským 

státem zejména, jakož i fakt, že k osobnosti hlavního protagonisty této práce, tedy Františka 

Filipa ze Šternberka, lze získat z dosavadní literatury jen minimum základních informací, a to 

navzdory skutečnosti, že jde o jednu z klíčových osobností císařské zahraniční politiky 18. 

století. Příznačnou skutečností je například to, že jediným uceleným vypsáním dějin 

šternberského rodu zůstává Palackého práce vzniklá ve 30. letech 19. století (a vydaná 

teprve roku 2001).  

Důležité je, že diplomantka se s těmito nesnázemi vyrovnala opravdu se ctí. Předpokladem 

k tomu byla její mimořádně solidní jazyková kompetence (polština, němčina, francouzština, 

angličtina) a dobrá orientace zejména v polských dějinách czasów saskich. Podmínkou 

racionálního zvládnutí pramenného materiálu pak bylo vytipovat nejvýznamnější politické 

průsečíky a zvraty, během kterých se diplomatova činnost stávala důležitým faktorem 

mezinárodně-politických vztahů. Těmito mezníky a neuralgickými body byla léta 1748/49 

(konec válek o dědictví rakouské a začátek Šternberkovy mise), 1756/57 (renversement des 

alliances, začátek sedmileté války a s tím spojená nová instrukce) a konečně 1763/64 (konec 

sedmileté války, smrt kurfiřta/krále Augusta III. a jeho prvního ministra Heinricha von Brühl 

v rozpětí pouhých tří týdnů a s tím spojený konec Šternberkova diplomatického poslání). 

Z naznačených mezníků rovněž vyplývá, že osou Šternberkových aktivit bylo sledovat 



diplomatické, politické a vojenské kroky Pruska, hlavního soupeře jak polského krále, tak i 

císaře na středoevropské scéně.  

Současně Ansorgová dobře ukázala, s jakými specifiky byla právě sasko-polská diplomatická 

mise spojena. Rezidence vyslanců se řídila pochopitelně itinerářem panovníka. Těžiště jejich 

činnosti bylo tak v Drážďanech, zejména v době konání sejmů bylo ale nutné často na 

dlouhou dobu přenést činnost ambasády do Varšavy nebo jiných míst v polském království. 

Vzhledem k tomuto „jízdnímu řádu“ danému existencí polsko-saské unie vzrostla úloha 

varšavského rezidenta Kinnera (s nímž musel Šternberk úzce solupracovat), jehož práci po 

jeho smrti zastala jeho vdova (!). Ke standardním požadavkům na práce z dějin diplomacie 

dnes patří též zmapování vztahových sítí příslušného diplomata (styky s ostatními vyslanci, 

vyhledávání spojenců mezi politickými elitami). Důkladnější analýza této problematiky bude 

sice možná teprve po komplexním zpracování Šternberkovy korespondence, ty nejdůležitější 

vazby a vyslancovu strategii při jejich utváření však naznačila diplomantka dostatečně. 

Zmíněná korespondence dochovaná v rozsahu několika tisíc kusů nemohla být pochopitelně 

v rámci této práce důkladněji využita. Autorka nicméně alespoň naznačila její potenciál a 

zařazením grafů zachycujících její frekvenci ukázala na jeden z vrcholů Šternberkovy činnosti 

spadající do let sedmileté války. 

Konečně bylo jedním z úkolů diplomantky a vlastně i další podmínkou úspěšného zvládnutí 

početného souboru pramenů jejich utřídění, typologizace a s tím spojené diplomatické 

zhodnocení jednotlivých typů písemností, s nimiž se badatel o dějinách diplomacie 18. století 

setkává. Kapitola věnovaná této problematice se může nyní stát cenným vodítkem i pro další 

badatele v této problematice a navíc pokrývá skupinu pramenů, které zatím novověká 

diplomatika nevěnovala mnoho pozornosti. 

Závěrem je tedy možné konstatovat, že diplomová práce Kristýny Ansorgové je svižně 

napsaná (mj. velmi pěkně koncipovaná úvodní kapitola, což nebývá pravidlem), dobře 

strukturovaná a především nesmírně přínosná, neboť mapuje zatím kompletně 

nezpracovanou problematiku. Proto navrhuji hodnotit práci jako „výbornou“. 

 

V Praze 3. září 2020 

Doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.  

 


