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Posudek vedoucího bakalářské práce 

 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Jarmila Šebková 

Název práce: Česká šlechta a Runcimanova mise, 1938 

Jméno vedoucího práce: prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. 

 

 

1. Heuristika (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku 

slovně formulovat hlavní výtky) 

1.1 Hodnocení použité literatury a pramenů  1 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  1 

 

Stručné hodnocení: 

Autorka pracovala v řadě domácích a zahraničních archivů. Získala přístup i k dosud 

nevyužitým dokumentům ze soukromého Runcimanova (Ann Shukman) archivu. Provedla 

důkladnou analýzu pramenů. Rozsah archivního výzkumu výrazně přesahuje standard 

bakalářské práce. 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Řešení problému (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání 1 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 1 

 

Stručné hodnocení: 

Autorka řešila problém vhodným způsobem, využila i možností oral history, využila zejména 

vzpomínek členů Runcimanovy rodiny.   

___________________________________________________________________________ 

 

3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

3.1 Je struktura práce logická 1 
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3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

1 

 

Stručné hodnocení: 

Autorka postupuje chronologicky, postupně po všeobecném úvodu podrobně analyzuje 

kontakty české šlechty s lordem Runcimanem a její vliv na vyjednavačovy postoje.  

___________________________________________________________________________ 

   

4. Hodnocení kvality textu práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

4.1 Analýza pramenů a literatury 1 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 1 

 

Stručné hodnocení: Autorka provedla kvalitní analýzu pramenů i literatury. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Kvalita zpracování (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

5.1 Stylistika a pravopis 1 

5.2 Použitá terminologie 1 

 

Stručné hodnocení: 

Autorka má vytříbený styl, bohatou slovní zásobu. Ovládá odbornou terminologii. Práce je 

neobyčejně čtivá, upoutá čtenáře.   

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

      Mise lorda Walter Runcimana v ČSR je sice „povinnou“ součástí všech odborných 

pojednání věnovaných Mnichovu a appeasementu a počátkům druhé světové války vůbec, 

specificky ji však byla dosud věnována jen malá pozornost. Autorka se zaměřila na jeden 

její aspekt, tj. Runcimanovy styky s českou aristokracií. Cílem bylo na základě pečlivého 

studia archivních dokumentů potvrdit či vyvrátit v československé a české historiografii 
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převládající obraz Runcimana jako zaujatého pozorovatele, který byl nakloněn požadavků 

SdP a během pobytu v Československu vyhledával zejména proněmeckou šlechtu. 

Šebková sice potvrzuje, že Runcimanovým (stejně jako Chamberlainovým) cílem bylo 

oddálit válku a byl tedy přesvědčeným appeaserem, snažil se však podle jejího názoru 

s ohledem na pozornost, s jakou byl jeho pobyt v Československu sledován, pečlivě 

vyvažovat společenské kontakty s oběma stranami československé krize roku 1938. 

Dovozuje také, že to byla československá vláda a nikoli Sudetoněmecká strana (SdP), 

která jako první využila sobě nakloněné aristokraty (např. Zdenko Radslav Kinský) ve 

snaze ovlivnit Runcimanovo mínění. Zajímavá jsou některá její detailní zjištění, například 

o přítomnosti hraběte Friedricha Westphalena během Runcimanovy návštěvy u knížete 

Clary-Aldringena ve Vysoké Lípě. Westphalen byl kurátorem schwarzenberského 

primogeniturního fideikomisu a důvěrníkem knížete Adolpha Schwarzenberga, kterého 

Runciman také navštívil. K Adolfově roli během československé krize dodává Šebková 

nové informace zejména na podkladě deníku paní Runcimanové. Zdá se, že Adolf zaujal 

opatrný přístup a nelze prokázat podporu československého stanoviska, byť lorda přijal na 

žádost ministerského předsedy M. Hodži. Nové informace Šebková přináší i ohledně role 

Karla VI. Schwarzenberga, který se s lordem Runcimanem několikrát setkal (ve své 

deníku o těchto jednáních Karel mlčí). Podle deníku Hildy Runcimanovébyli Karel a 

František Schwarzenbergové jednoznačně proti ústupkům Německu, což narazilo na 

nepochopení Runcimanovy rodiny. Přínosná jsou také zjištění ohledně role kardinála 

Kašpara, který se dle Šebkové vyslovil v rozhovoru s Runcimanem pro odstoupení 

pohraničních území Německu. V zásadě Šebková přece jen potvrdila tezi, že Runciman 

byl, aby dosáhl svého hlavního cíle, tj. vyhnout se válce, nakloněn požadavkům SdP, 

ostatně neodmítl  Ashton-Gwatkinův (člen R. týmu) bizarní návrh na jmenování Henleina 

zprostředkovatelem mezi britskou a německou vládou (s. 61), což učinil až lord Halifax. 

Česká šlechta tak měla, jak autorka dokládá, na lorda, bez ohledu na sympatie, kterým se 

někteří její příslušníci u Runcimana a jeho rodinných příslušníků těšili (např. František 

Schwarzenberg) jen malý vliv.   

Autorka předložila velmi kvalitní práci, která přináší nové poznatky a interpretace.  Plně ji      

doporučuji k obhajobě.       

 

___________________________________________________________________________ 
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7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

Jakou roli sehrál v Runcimanových jednáních s českou šlechtou britský vyslanec sir Basil 

Newton?  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Navržená známka: výborně 

 

 

 

Datum: 24. 8. 2020       Podpis: 

 

 


