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10:10 Předsedkyně komise doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D. zahájila obhajobu, 

představila sebe a přítomné členy komise a přítomné oponenty. Přítomným pak představila 

studenta.  

10:12 Školitel přítomné stručně seznámil se svým hodnocením studentova studia a jeho disertační 

práce. 

10:14 Student seznámil přítomné s tezemi své disertační práce. Nejprve se zaměřil na zhodnocení 

pramenné základny a její charakteristiku a možnosti využití. Dotkl se problematiky celkového 

pojetí práce. Jádro práce je věnované charakteristice Valdštejnovy osobnosti a jeho studiu, 

završenému kavalírskou cestou, vedle ní práce obsahuje ediční část. Uvedl, že se rozhodl 



nepřipravovat edici celého deníku, pouze jeho části, a objasnil důvody výběru jednotlivých 

deníkových záznamů. Obsáhle se vyjádřil k samotné povaze deníkových zápisů, které popisují 

zvláště jeho zážitky z kavalírských cest poskytující nejen zprávy o urbanismu, architektuře a 

dalších reáliích navštívených států. Zvláště zajímavá jsou pak témata konfesijní, ekonomická, 

správní či otázka sociálních vazeb. Za pozornost stojí autorův smysl pro detail i na svou dobu 

nezvykle široké vzdělání. 

10:28 Oponentka PhDr. Alena Bočková, Ph.D. seznámila přítomné s hlavními body svého posudku 

a se závěrem, že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Položila studentovi otázky 

především filologického charakteru a dále se zeptala, jak student volil pravidla pro transkripci 

textů. Upozornila na některé nedůslednosti a přílišnou klasicizaci, především u dvojhlásek, 

zdvojených samohlásek a souhláskových skupin. Další připomínky se týkaly psaní velkých a 

malých počátečních písmen, sjednocování i/j, rozpisu zkratek, komentářů v textově kritických 

poznámkách, uváděných v češtině, a konečně toho, zda se autor setkal v jiných pramenech 

s označováním dní planetárními symboly. 

10:38 Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. seznámil přítomné s hlavními body svého posudku a se 

závěrem, že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Položil studentovi otázky týkající 

se stavu dobového poznání a vědomostních obzorů autora. Jakých zdrojů mohl Zdeněk Brtnický 

z Valdštejna používat pro svůj deník? Dále se zeptal na perspektivu knižního vydání kvalifikační 

práce a vznesl několik připomínek k přípravě očekávané publikace. 

10:51 Student poděkoval oponentům za slova chvály a dále reagoval na jejich otázky. Obsáhle se 

vyjádřil k možnosti publikování předkládané kvalifikační práce, především k nutným úpravám. 

Plánuje vydat samostatně biografickou část a část ediční. U první z nich souhlasí s nutností úprav, 

jak mu bylo doporučeno, pro edici deníku je nutné připravit zbylé dvě třetiny deníku a překlad 

celého textu. Přiklonil se i k ostatním doporučením navrhovaným oběma oponenty. Vysvětlil 

obtížnost popisu literárních obzorů Zdeňka Brtnického z Valdštejna a reagoval na námitky ohledně 

transkripce textu. 

11:03 Předsedkyně komise oslovila oponenty, zda se chtějí vyjádřit ke studentovu vystoupení. 

Prof. Pánek kladl důraz zvláště na to, aby byla práce připravena do tisku co nejdříve. Student 

reagoval na doporučení a upřesnil možnosti publikování. 



11:08 Předsedkyně komise zahájila diskusi. 

V následné diskusi vystoupil prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. Zdůraznil, že by bylo nejvhodnější 

vydat edici co nejdříve především z důvodu příhodných podmínek pro publikaci tohoto typu a na 

takové téma. Student uvedl, že práci nechce uspěchat také z toho důvodu, že Valdštejnův deník je 

do jisté míry srovnatelný s deníkem Heřmana Jakuba Černína, jehož edici připravil autorský 

kolektiv pod vedením Zdeňka Hojdy, a obě práce by tak mohly být srovnávány. K tomuto srovnání 

se vyjádřili prof. Maur a prof. Pánek, kteří O. Podavku podpořili v tom, aby přípravu edice příliš 

neodkládal, že není nutné v komentáři a úvodní studii zodpovědět všechny otázky a vyřešit všechny 

problémy. 

Dále vystoupil prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. Jeho otázky směřovaly především k výstavbě práce. 

Doporučoval zařadit závěr ještě před vlastní ediční kapitolu. Zároveň by uvítal rozvést kapitolu 

věnující se náboženské otázce. Student vysvětlil své rozhodnutí umístit závěr před edici deníku. 

Doc. Holý uvedl, že byl téhož názoru a s O. Podavkou se na tomto neshodli, naopak dr. Bočková 

zdůraznila, že studentovu volbu posloupnosti kapitol naopak oceňuje. O. Podavka odpověděl, že 

chtěl, aby závěr práci uzavíral, a kdyby jej umístil před ediční část, byl by ve dvou třetinách práce. 

Zároveň nechtěl, aby ediční část spadala mimo kapitoly práce mezi přílohy, a to jednak kvůli jejímu 

rozsahu, jednak kvůli zaměření práce, v němž je ediční část plnohodnotnou součástí, jak je 

rozvedeno i v předmluvě, a promítlo se to i do jejího názvu. 

PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. se otázal, proč student nezařadil různé, zvláště obrazové, typy příloh. 

Dále jej zajímala úroveň pisatelovy latiny a pravidelnost vedení deníku. Student zdůraznil, že 

neměl k dispozici vhodné obrazové materiály, jež by nepovažoval za nadbytečné. Osvětlil úroveň 

latiny a okolnosti vzniku deníkových zápisů. 

Dr. Zdichynec se nadále ptal, zda lze odhadnout, sloužil-li deník pouze pro osobní potřebu, nebo 

měl naopak fungovat jako jistý druh sebeprezentace. 

Student si nebyl jistý, zda se mohlo jednat o sebeprezentaci. Dr. Bočková z používaných 

slovesných tvarů ve druhé osobě vyvozuje očekávání adresáta. 

V diskuzi vystoupila doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D. Její otázka se týkala užívání různých 

výrazů pro náboženské denominace. S jakými termíny se student v textu setkal a koho jimi autor 

označoval? 



Student objasnil pojem „reformata“, termín „ortodoxa“ naopak nebylo možné přesněji určit. 

Oponent připomněl důležitost odlišení biografie od edice a zdůraznil, že je potřeba považovat 

předkládanou práci nikoli za biografii, ale především za kritickou edici. 

Prof. Mikulec se zeptal na to, zda student provedl srovnání přepisu a originálu deníku, který se 

nachází ve Vatikánu. Student odpověděl, že si nejprve pořídil přepis podle opisu uloženého v Praze 

v Národním archivu a poté, co měl možnost pobývat v Římě, provedl srovnání s autografem. 

Porovnání obou rukopisů rovněž tvoří část komentáře v edici. 

Doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D. vznesla otázku týkající se užití cizích jazyků v deníku. 

Zajímalo ji především, zda autor záměrně nepoužíval řečtinu či francouzštinu proto, aby 

choulostivé pasáže textu nebyly srozumitelné případným nepovolaným čtenářům. Student 

odpověděl, že vyskytující se šifrované pasáže byly povětšinou v románských jazycích. 

Doc. Šedivá Koldinská se dále ptala, zda mohl autor zamýšlet svůj deník někdy předložit širší 

veřejnosti jako zprávu z cest. Student sdělil, že tuto skutečnost nelze přesně posoudit. 

Prof. Pánek se nakonec krátce vyjádřil k okolnostem vzniku deníku i samotného přepisu. 

Student ještě doplnil své teze ohledně tvůrců přepisu. 

11:43 Předsedkyně komise ukončila samotnou obhajobu a komise zahájila neveřejné zasedání o 

klasifikaci obhajoby disertační práce. 

Předsedkyně komise seznámila studenta a přítomné s výsledkem obhajoby: Obhajoba disertační 

práce byla klasifikována „prospěl“. 

Zapisovatelka: Jaroslava Škudrnová 

Jméno a podpis předsedy komise: doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D. 

Jméno a podpis dalšího člena komise: 


