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Předložená disertace reprezentuje vcelku úspěšný pokus o 

prezentaci a zhodnocení vývoje aktivit proslulého rakouského 

diplomata Antona Prokesche von Osten v souvislostech vývoje tzv. 

Východní otázky v době vyvrcholení zápasu Řeků za nezávislost 

v letech 1826-1830. Časové a věcné vymezení i celková koncepce 

práce jsou promyšlené, logicky a správně vymezené. 

Úvodní kapitoly autor zaměřil na hodnocení obecných 

problémů. V první jde o zajímavou skicu o cestování v 19. století 

zvláště s přihlédnutím k oblasti Balkánu a Levanty. Ve druhé kapitole 

autor rekapituluje poznatky o vývoji rakouských zájmů v Orientě 

v první polovině 19. století. Další kapitoly pak dle mého názoru 

představují jádro práce a znamenají nejvýznamnější badatelský přínos. 

Jsou v nich analyzovány dlouhodobé kořeny i bezprostřední příčiny 

řeckého povstání, vývoj řeckého problému do roku 1826, vliv 

Východní otázky na vztahy habsburské monarchie k nejvýznamnějším 

interesentům v této oblasti - Rusku a Velké Británii i rakouské 

aktivity do roku 1826. Speciální část textu je věnována životní dráze, 

aktivitám a stanoviskům Antona Prokesche von Osten. Poslední oddíl 

textu je analýzou aktivit rakouské diplomacie v letech 1826-1830, 

včetně Prokeschova podílu. Závěr pak autor logicky věnoval 

zhodnocení vývoje Prokeschovy osobnosti v rámci rakouské 

diplomacie. 

Míškova studie nepochybně odráží výsledky jeho upřímného 

zájmu o zkoumanou problematiku, jeho přehled v oblasti dobové i 



odborné literatury je pozoruhodný. Jisté vysvětlení je patrně zapotřebí 

v souvislosti s otázkou využití nepublikovaných archivních pramenů. 

Autor v Úvodu (s. 8) konstatuje, že Nachlass Prokesch-Osten ve 

vídeňském Haus-, Hof- und Staatsarchivu obsahuje celkem 38 

kartonů, takže je poněkud zvláštní, že při svém výzkumu využil pouhé 

dva. Jediné vysvětlení, k němuž mohu dospět, je to, že pramenný 

materiál k Prokeschovým aktivitám v letech 1826-183 O obsahují 

právě pouze tyto dva kartony. Navíc rozepsání kartonu XXVI den po 

dni vyvolává bohužel dojem, že se autor pokouší jaksi vizuálně 

"rozmnožit" prostudované prameny. 

Ačkoli lze z obecného hlediska konstatovat, že jde o práci 

vcelku zdařilou, rozhodně není prosta nedostatků v rovině obecné, 

formulační i věcné. 

Pokud jde o obecné záležitosti, soudím, že text je v některých 

partiích nadměrně popisný, jeho kvalitu místy snižují ortografické 

nedostatky a neopravené překlepy. Jako separátní problém chápu to, 

jak nesourodým způsobem autor cituje z pramenů popřípadě odborné 

literatury. Někdy je na prvním místě citace v cizím jazyce (obvykle 

v němčině) a v závorce následuje český překlad, v jiných případech, 

nechápu proč, je tomu naopak. V dalších případech je v textu verze 

česká, v poznámce německá. Vrchol tápání v tomto ohledu pak 

představuje citace na s. 29, kdy hrabě Stadion jako guvernér Terstu 

promlouvá anglicky. Soudím, že zvolení jednotného a logického 

systému (v textu česky, v poznámce v případě potřeby v původním 

jazyce) by textu jen prospělo. 

Pokud jde o formulační nedostatky, uvedu jen ty, které je dle 

mého názoru nutno zmínit. "Přítomnost rakouského domu v této 

oblasti" (s. 15 - formulace poněkud absurdní ); "proobchodní kurs 

válečného loďstva" (s. 34 - formulace obtížně pochopitelná); 

"habsburská monarchie rozšiřovala svoji podporu katolictví do středu 



Afriky" (s. 35); "Monarchie si po konsolidaci vztahů s Osmanskou 

říší na konci 17. století stále více uvědomovala nutnost mírové 

spolupráce" (s. 37 -konstatování zcela neodpovídá skutečnosti, ani 

v prvních dekádách 18. století není možno hovořit o nějaké 

"konsolidaci vztahů"); "Orientální akademie sehrála nezastupitelnou 

roli pro exekutivu na Balkáně a v Levantě" (s. 39 - autorovi zjevně 

není jasný poJem "exekutiva", používá ho v neadekvátních 

souvislostech i na jiných místech); "Kapodistriovi, který jménem 

ruského cara podepsal britský protektorát nad Jónskými ostrovy" (s. 

42 - velmi matoucí vyjádření); "Rakousko nebude uznávat řeckou 

národnost" (s. 76- je otázkou, jak to autor míní);" Miaulis byl poslán 

do Londýna, aby ... přesvědčil Foreign Office o existenci nového 

státu" (s. 87 - formulace poněkud zavádějící); "dělostřelecké 

jednotky vedené staršími lokálními důstojníky" (s. 91 -patrně jen 

autor ví, co to je "starší lokální důstojník"); "na severoafrickém 

kontinentě" (s. 93 - zdá se, že máme jeden kontinent navíc .... ); 

"turecký sultanát mával před očima waliho jmenováním do 

damašského pašaliku" (s. 98- takovéto formulace je sotva možné ve 

vědecké práci akceptovat); "nechal dokonce vzkázat anglické lodi" (s. 

110); "spojenectví Canninga a ruského cara" (s. 123 - Canning byl 

nadějí evropských liberálů a rozhodně nebyl "spojencem" ruského 

cara, i v případě Británie jako takové lze o tom pochybovat); 

"Británie nakonec signovala smlouvu, která měla uspokojit jakékoli 

podezření" (s. 142); "slabost londýnského kabinetu tak přenechala 

exekutivu londýnské smlouvy ruské armádě" (s. 15 2 - zase 

"exekutiva", navíc formulace krajně matoucí); 

Pokud jde o věcné připomínky, uvedu jen nejdůležitější. Na s. 7 

autor hovoří "o odštěpení části Apeninského poloostrova 

z rakouského soustátí" na počátku 19. století. Mohl by vysvětlit, 

jakou část má na mysli? Na s. 30 autor hovoří o" ruské paroplavbě" 



v polovině 20. let 19. století. Zdá se, že je to značně předčasné. 

Castlereagh bohužel nikdy nebyl britským premiérem (autor to uvádí 

v pozn. 114 na s. 47); s. 49- "princem Esterházym"- spr. knížetem 

Esterházym; "Horního Rakouska" (s. 65 - spr. Horních Rakous); 

"premiéra Villeliho" (s. 80 - spr. premiéra Vilh~la- nom. Villele); 

"kabinet Jejího Veličenstva" (autor se pohybuje v roce 1828, kdy byl 

na britském trůně Jiří IV., tudíž "Jeho Veličenstva"); francouzský 

ministr zahraničí je uváděn jednou jako "La Ferronnaye ", podruhé 

jako "La Ferronays" (s. 151); Fiquelmonta, Fiquelmont (s. 160- spr. 

Ficquelmont; hrabě Krassinsky (s. 186) - spr. hrabě Krasinskij; 

Blacque, Blaques (s. 188- spr. Blacque); "definitivní tečku učinila až 

Lausannská konference v roce 1924" (s. 195- až na to, že se konala 

v roce 1923 a nová mírová smlouva s Tureckem byla podepsána 24. 

července 1923). 

Navzdory shora uvedeným nedostatkům je možno konstatovat, 

že Míškova studie je výsledkem seriózního badatelského úsilí a 

předložený text v základních dispozicích a parametrech splňuje 

požadavky kladené na disertační práci, jíž tímto doporučuji 

k obhajobě. 

V Hostivici, 23. 5. 2008 

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. 

Ústav světových dějin FFUK 
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