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Ondřej PODAVKA, Zdeněk Brtnický z Valdštejna a jeho deník z let 1597-1603. 

Disertační práce, FF UK, Praha 2016, 547 s. 

(Oponentský posudek) 

 

 Ondřej Podavka si zvolil téma z dnes velmi frekventované problematiky dějin 

cestování v raném novověku a navázal na nemenší zájem o ego-dokumenty. Tuto tematiku 

detailně rozebral na příkladu osobnosti Zdeňka Brtnického z Valdštejna (1582-1623) a jeho 

latinského deníku z cest po západní a jižní Evropě, zasahujícího léta 1597-1603. Rozsáhlou 

disertaci autor rozčlenil – kromě předmluvy, závěru a bibliografie – do devíti kapitol, v nichž 

pojednal o pramenech, literatuře a metodách, o cestovních denících z předbělohorské doby, o 

základních životních událostech Zdeňka Brtnického, o jeho vzdělávání, intelektuálních a 

cestovatelských zájmech, osobních a společenských vztazích, náboženské orientaci a o 

cestovatelské každodennosti. K vlastnímu monografickému textu připojil itinerář a dílčí edici 

deníku.  

Disertant provedl rozsáhlý archivní výzkum, a to nejen v Rodinném archivu 

Valdštejnů, ale také v komplementárních fondech v archivech a rukopisných sbírkách 

knihoven v Čechách, na Moravě, v Rakousku, Švédsku a samozřejmě ve Vatikánu, kde 

pracoval na základě stipendia Českého historického archivu v Římě. Využil pramenných 

edicí, a to jak s cestopisy a cestovními záznamy z raného novověku, tak i s texty 

odkrývajícími zdroje antické inspirace renesančních šlechticů; zde se příznivě projevilo 

autorovo vzdělání v oboru klasické filologie. Nastudoval literaturu domácí i evropskou 

(včetně té nejnovější, vydané roku 2016), a to nejen k věcné tematice, ale i k metodice 

zpracování ego-dokumentů. 

 Disertace vychází z příznivě dochované pramenné základny, která je u šlechticů 

předbělohorské doby – zejména vzhledem k pramenům osobní povahy – výjimečně 

různotvárná (deník, památník, zlomek korespondence, příležitostné projevy), ale až na malé 

torzo chybí objektivizující typ pramene, který je ve značném rozsahu dochován u některých 

jiných šlechticů, totiž cestovní účty. Autor předložil podrobnou charakteristiku jednotlivých 

pramenů a provedl jejich typologický rozbor. Shromáždil obšírný pramenný materiál a 

zpracoval ho způsobem, který je příkladný: podal srovnávací analýzu šlechtických cestovních 

deníků, přičemž charakterizoval každý z nich a zároveň hledal styčné body či rozdíly 

v komparaci s deníkem Zdeňka Brtnického.  

 Z metodického hlediska se O. Podavka pohybuje na pomezí historických a 

filologických věd, pro zpracování historické tematiky využívá především metody biografické 

a komparativní, ale přihlíží také k poznatkům historické antropologie, dějin každodennosti a 

historické sémantiky. Se zřetelem k tématu je metodicky cenný srovnávací výklad o denících 

a snaha definovat (cestovní) deník jako literární a historický typ, vystihnout jeho výpovědní 

hodnotu. Autor tak činí se znalostí domácí i zahraniční literatury a pramenů, což je 

chvályhodné. Větší pozornost by si snad zasloužilo zhodnocení kalendářových záznamů, které 
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byly často podkladem pro vznik deníku, ale v některých zachovaných případech (například 

aristokratické i úřednické kalendáře ve fondech Státního oblastního archivu v Třeboni) zůstaly 

jen v tomto zárodečném stadiu.  

 „Rodinný a biografický rámec“ přináší výsledky rekonstrukce genealogických a 

biografických údajů, včetně dílčích zpřesnění dosavadních znalostí. Je to výklad v hlavních 

rysech potřebný, ale jen suše popisný, který by si pro knižní vydání disertace zasloužil 

literární přepracování a uvedení do syntetičtější podoby. Zejména bych doporučoval vypustit 

ty partie, které se týkají detailních hospodářských, poddanských a jiných záležitostí po roce 

1603, jež se vymykají tematice deníku a text zbytečně zatěžují. Mohly by být samozřejmě 

zpracovány při jiné příležitosti, ale pak spíše v konfrontaci s prameny k dalším, pramenně 

soustavněji doložitelným moravským šlechticům.  

 Naproti tomu zásadní je rozsáhlý výklad o vzdělávání a o kavalírské cestě Zdeňka 

Brtnického. V obecné rovině se autor mohl opřít o nejnovější výzkumy svého školitele M. 

Holého, dále o práce J. Kubeše a příslušníků mladší generace českých historiků, kteří se 

intenzivně věnují problematice raně novověké šlechtické společností a jejích mezinárodních 

kontaktů. Zde je ovšem vlastní přínos disertanta zásadní, neboť vychází z detailního 

analytického a srovnávacího studia Valdštejnova deníku, jímž O. Podavka co do hloubky a 

soustavnosti předčil všechny své předchůdce.  

 Těžiště disertace spočívá v kapitolách o vzdělávání, zkušenostech a rozhledu Zdeňka 

Brtnického v konfrontaci s jinými šlechtici ze 16. a počátku 17. století. Právě zde se výborně 

uplatňuje studijní kombinace latina-dějepis, bez níž by bylo stěží možné proniknout do všech 

stránek studia, založeného právě na latině a na dalších západních jazycích. Podavkův výklad 

představuje velmi pečlivě doloženou analýzu s přesvědčivými výsledky. Filologické vzdělání 

se skvěle uplatnilo při identifikaci řady starověkých a soudobých autorů a spisů, jejichž četbě 

se Valdštejn věnoval, ale také epigrafických památek, které si tento šlechtic na cestách 

opisoval. Totéž platí o charakteristice knihoven, jež navštívil, byť zmínky o nich jsou 

v deníku zpravidla velmi stručné, divadelních představení nebo univerzit. Neméně pečlivý je 

rozbor dalších tematických aspektů Valdštejnova spisu – jde o pozorování a popisy krajiny, 

měst, zahrad, architektury a výtvarných děl, ale také o poznámky o obyvatelstvu a jeho 

náboženství. 

Velká pozornost je právem věnována zaznamenání osobních kontaktů, jež Zdeněk 

Brtnický v cizině (ale i doma) navázal. Podavkův systematický postup, hojně využívající také 

Valdštejnova památníku, naznačuje síť – převážně jen příležitostných – kontaktů moravského 

aristokrata, jež sahala od jeho spolužáků až k některým evropským panovníkům. Tato část 

Podavkovy disertace je důležitá pro poznání mnoha stránek mezilidských a mezinárodních 

společenských, politických a kulturních vztahů v pozdně renesanční Evropě. Kapitola 

věnovaná „každodennosti“ pak některými konkrétními údaji doplňuje dnes již poměrně 

rozsáhlé znalosti o infrastruktuře raně novověkého cestování. 

 Podavkova disertace představuje Zdeňka Brtnického z Valdštejna jako vnímavého a 

intelektuálně disponovaného šlechtice, pro něhož byly cesty s návštěvami zahraničních 

univerzit a měst mimořádným zdrojem poučení. Aby vystihl jeho výjimečnost mezi šlechtici 
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předbělohorské doby, disertant do svého textu zařadil exkursy, v nichž na jiných osobách 

charakterizoval odlišný přístup mladých aristokratů ke studiu a cestování. Vytvořil tím určitý 

kontrastní rámec, což je samo o sobě možný přístup. Nejsem si jist, že v příští monografii, jež 

bude patrně věnována deníku Zdeňka Brtnického, mají tak rozsáhlé exkursy své místo. 

Rozhodnutí o tom je však autorskou licencí a je na autorovi, aby popřípadě takový přístup 

obhájil nejen z věcného, ale i z kompozičního hlediska. 

 Disertace je přehledně rozčleněna tak, jak to odpovídá autorově snaze zvládnout téma 

uceleným způsobem a s využitím všech dostupných zdrojů. Disertant tu osvědčuje jazykové 

vybavení i kombinační schopnosti, důležité jak při práci s latinskými texty, tak i při kritickém 

využívání soukromé korespondence s údaji a tvrzeními výrazně subjektivně podbarvenými. 

Autorova důkladnost má i druhou stránku, totiž snahu začlenit do disertace vše, k čemu ve 

svém výzkumu dospěl. Například rozsáhlý exkurs I (s. 89-102), věnovaný vychovatelskému 

působení Borbonia a Proxena, je věcně velmi zajímavý a mohl by být publikován jako pěkný 

článek; v rámci disertace však představuje určitou zátěž, proto bych pokládal za vhodnější, 

kdyby byl autor do jejího textu zařadil pouze shrnující poznatky z tohoto rozboru, nikoli takto 

rozsáhlou digresi. 

 Disertační práce je napsána kultivovaným jazykem, v němž jsou překlepy či drobné 

anakoluty výjimkou a v tištěné verzi jistě budou odstraněny. Dílčím nedostatkem literárního 

ztvárnění je místy nadměrné zatížení výkladu podružnou faktografií (např. s. 85n.). Autor 

místy vkládá do hlavního textu podrobné odkazy na prameny, což vedení jeho argumentace 

komplikuje a činí poněkud těžkopádným; snadno by se to však dalo napravit takovou 

stylizací, která by do hlavního textu postavila autorův výklad, zatímco dílčí odkazy 

(odesilatelé a adresáti zmiňovaných listů apod.) by se přesunuly do poznámek.  

 Jakýmsi „nepovinným“ dodatkem k disertaci je edice vybraných částí Valdštejnova 

deníku. Autor si stanovil promyšlená ediční pravidla, která se mohou dobře osvědčit při 

přípravě kompletního kritického vydání tohoto zajímavého textu. Velmi důležitou pomůckou 

při tom bude itinerář Zdeňka Brtnického z let 1591-1603.  

 Dokumentační aparát je zpracován velmi pečlivě v poznámkách i v závěrečném 

seznamu pramenů a literatury; pro knižní vydání by bylo žádoucí v oddílu „Knihovny“ (s. 

517) doplnit bližší údaje o rukopisech, které jsou zde zaznamenány pouze signaturou. 

 Práce se vyznačuje snahou o přesnou lokalizaci mnoha popisovaných míst či staveb; 

v některých případech bude třeba tyto údaje ověřit nebo opravit (např. římská bazilika Santa 

Maria in Trastevere nestojí na Tiberském ostrově /s. 177/, nýbrž – jak ostatně naznačuje její 

název – v Zatibeří).  

 Na okraj této náročné a vysoce nadprůměrné disertace připojuji několik otázek: (1) 

Disertant uvádí některé literární zdroje, z nichž Valdštejn čerpal a jež se odrážejí v jeho 

deníku. Zajímal by mě autorův názor, jaký je podíl těch Valdštejnových deskriptivních údajů, 

které lze provenienčně určit jako excerpta z dobových příruček či jiné literatury, a jaký oněch, 

jež naopak můžeme pokládat za výsledek jeho osobního pozorování. (2) Zvláště zajímavé by 

bylo zjištění, do jaké míry se v deníku odráží případná znalost Münsterovy Kosmografie, ať 
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již v latinské, české nebo jiné jazykové verzi. (3) Jaká je perspektiva knižního vydání této 

disertace a zda v ní autor předpokládá částečnou redukci nebo literární přepracování exkursů a 

těch částí textu, které se čtenáři mohou jevit jako faktograficky přetížené; jinými slovy, zda 

má autor v úmyslu posílit interpretační složku svého spisu na úkor deskriptivních partií. (4) 

Kdy lze očekávat kompletní vydání latinského textu a českého překladu díla Zdeňka 

Brtnického z Valdštejna. 

 Závěrem: Předložená disertace je výsledkem velmi náročného, ale úspěšného 

výzkumu a jednoznačně dokládá autorovo vzdělanostní vybavení a schopnost vědecké práce s 

dosažením originálních výsledků. Disertace bohatě splňuje požadavky kladené disertační 

práci, proto ji s potěšením doporučuji k obhajobě a předběžně ji klasifikuji: prospěl. 

 

Praha 15. 12. 2016 

     Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. 

     Historický ústav AV ČR 


