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Posudek rigorózní práce 

Lenka KOVAŘÍKOVÁ: Lotrinští velkovévodové a Maremma. 

Praha 2008, 176 stran. 

Studie Lenky Kovaříkové je výsledkem dlouhodobého, 

soustředěného a mimořádně poctivého badatelského úsilí, které 

zasluhuje patřičné ocenění. Vzhledem ke koncepci i zpracování má 

nepochybně své místo mezi nejkvalitnějšími pracemi, které vznikly na 

Ústavu světových dějin. 

Cílem autorky bylo prezentovat a zhodnotit vývoj problému, 

který představovala v italském Toskánsku bažinatá, neúrodná, malárií 

a dalšími nemocemi zamořená oblast tzv. Maremmy (šlo zhruba o 40 

% území velkovévodství) v období, kdy zemi vládli velkovévodové 

z lotrinské resp. habsbursko-Iotrinské dynastie v letech 1737-1859. 

Autorka text rozvrhla vyváženým a logickým způsobem do 

celkem sedmi kapitol. V první kapitole se zaměřila na vysvětlení 

základních pojmů, historicko-geografické vymezení oblasti a 

z obecného hlediska na problém tzv. bonifikace bažin, tedy jejich 

přeměnu na oblasti s příznivějšími podmínkami. Ve druhé kapitole 

pak rekapituluje obecné okolnosti nástupu lotrinské dynastie na 

toskánský trůn a její působnost ve velkovévodství. Třetí kapitola je 

určitým shrnutím a zhodnocením poznatků o bonifikačním úsilí 

v oblasti Maremmy před nástupem habsbursko-Iotrinské dynastie (od 

starověku až do konce vlády Medicejských). Jádro práce dle mého 

názoru představují 4.-6. kapitola, v nichž se Kovaříková zaměřila na 

hodnocení výsledků bonifikačního úsilí za jednotlivých vládců 

z habsbursko-Iotrinského rodu a na další otázky s touto aktivitou 
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spojené (přeměna krajiny, budování infrastruktury v Maremmě, péče 

o dělníky na stavebních pracích, sociální rozměr problému). Uvedené 

kapitoly prezentují to nejlepší z výsledků badatelského úsilí autorky. 

Velmi pozoruhodná je také šestá kapitola, v níž autorka prezentuje a 

hodnotí osobnosti, které se z technického i organizačního hlediska 

nejvíce zasloužily o bonifikaci Maremmy (Ximenes, Ferroni, Fantoni, 

Fossombroni, Manetti, Giorgini). Poslední, sedmá kapitola, pak má 

rekapitulační charakter. Autorka v ní přehledným způsobem hodnotí 

vývoj problému od sjednocení Itálie do údobí po druhé světové válce. 

Pokud hodnotím obecná hlediska, mohu s radostí konstatovat, 

že Lenka Kovaříková prokázala vynikající znalost zkoumané 

problematiky, text odráží hluboký zájem o tématiku, její přehled 

pramenné základny a příslušné odborné literatury je úctyhodný. Je 

třeba také ocenit vyváženost textu, který je na jedné straně věnován 

čistě technickým a organizačním záležitostem, na druhé straně 

neponechává stranou problematiku sociální nebo například politické 

poměry. Slovesná stránka textu má dobrou úroveň. Lenka Kovaříková 

plně prokázala schopnost samostatné odborné práce, předložená studie 

zcela splňuje požadavky kladené na rigorózní práce, jíž tímto 

doporučuji k obhajobě 
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