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Posudek na diplomovou práci

Pri v)hcru tématu diplomantka ro7h dne nl:\I~tupo\'ala na pok ncoJ'é1né.Karel st. IC

Žcrotína. i jeho bohalá korespondence:c tcšili a tc~í zasloužené pozorno. ti rady generací

hi:lorikll. Drlíkov1 prtsto dokázala najít, lastní 1'1' lor pro koncil' vání prá c. kt ní není

r uh li kompilaCI star:ích náLoru Podarilo .ejí \~tvorit p"knou ·tudii. nadto napsanou

\ "'/ím I} I m. priccmJ l,.Joubila 'chopn . li hbl ricky /nalo tí fr ncou/.-tin}.

'jprvc predkládá nástin ži otopi u ého protag ni ty. Tat biografie je. c -ta cna

pred v"ím na níkladc turYí literatury (dipl mantku, myslím. nejvíce inspirovali takur
Odlo/ilík a ocmi Rejchrtová. pi'cde~trení behu 'liVOla Karla t. Drlíková vcnuj velkou

pomrn st j ho tudiu. ver jnému i oukr mému ži otu a pi"e e.ma ným pochopením 1'1'

Žerotínovo ne nadné pú. obení v t žké dob "'. Jisté z ~íma\'é j její zjištení. že ŽerOlin j ,il

vlohy I 1'1' rganizaci ho podarení na "ch pan. tvích, ackoliv valná vetšina hi tanku se

d mnívala. žc . konomid,é záležitosti nebyl. jeho doménou (s.87). Mu ím zduraznil. i.c

diplomantka v léto biogra1ii zachytila vý 'tižnc a prehledne v~<.'pod tatné.

lic' cennáj~ kapitola o ..druh·m Ji I;'>" Karla st. kde diplomantka mapuj' _uuJ)

na Ž 'rolÍnu pocínaje 17. a k.oncc:naší s uca nlí. Pot' pri tupuje ke svému hla\nirnu lématu.

tzn. I rotÍnovc korespondenci. ejprve uvažuje o funk i a y tému kore pOlldence v dobe

Žcrotíll va života i o hodnote sobní li. tlI jako hist rického pramene. I tyto tcoretkké partie

j 'ou velmi no. né - vždyt lvorba a roze ílaní li tu byljedn u z hlavních náplní živ t

intelektuálu raného n vov ku. cjcdnalo e rozhodn· jen o náh dná deleni, ale zde

vzdclanci programove vjadr vali vé ii otní po toje a názor na politickou ituaci. Pak

Drlík vá haraktcrizujc Žer tíno u koresp nd nci v jednotli ; eh chronologický h etapách.

aby nakonec pri toupila k rozb fU francouz ky p aných listu. Zab)'vá e jejich obsahem a

v dr bn)'ch 111 dail ncích informuje o prísluxných kore pondcntc:ch. mezi ncž patrí napr.

TheodorBc:ta.Jindnchl , J3 arrsk).FilipduPI'.is-Mlrnay.ciLuddk llLab)ch

\)jmeno\'ala jen ly nejznám jší hitorické o 'obno ·ti. 'i' jejIch, )'cet dokláda ) Illam Karla

. t. ze /crotina \' soudt hé cvropské politice. Kn me toh, dil lomuntka eviduje i lminsk)

p:an u kore r n Ienci.

l rlík va e ne pak jíla POtl/.C rozborem ob.ahu franc u/sk;ch listu. ale pripojila

tak' jazykm) ro/bor techl dopi:u. ktlc mj. up{vornuj 'na dch) Ik) od soucasné

fran ·ouí'.~lin) ci jaz) kové /.vI5:1no 'ti u j 'dnOlliv)'ch bre. p ndentll (tab. c. 3). Vdmi oc nuji

i rejstrík o. ob s nimiž si Zl:rotín p 'al (s.) 19- í 23). kde diplomantka erudovane 'Se-ta ila i

její h strucné bíogram).



K diplomo\ é práci IV) Drlíkové nemám žádné záva7ncjší pripomínk), Preklep).

z 'jm~l1a \ cznamu literatury, pripisuji jen na vrub chvatu b žnému pri dokonco\ ání

graduacních prací. Míst po. trádám citace (kupr. s, 47) a ackoliv opravdu vysoce hodnotím

aut r in cti\) 10h. prece jen nekd) jí unikl) t. li ·tické nepre no ti (rozh dne jich aj není

mnoho). I apr. na ,70 pí c. že ..Ž rotín byl ntížen mn ha pujckami". což vyvolává apa ný

dojem nú že b) I sám vclkory }"m crit lem. 1 to cclmo j ou.i n malick ti.

l\'odcm.1 em pripomnda. 7e 'e 2crotínovi enovali mn zí hi torikové a exi ,tují jak

j~ho bi grafit:. tak edice li 'tu. Drlík \á ov"em kr mc t ho, jak :;vcdcí i prilo/cný 'ollpi

pramenu. d h.ázala je ~tejít ad r ntes. Pru cžnc se v. 1'0 nula i s n~ino\ciší monografií I'omášc

Knoz , ktení \ znikala zhruba v tejné dobe. kd) dipl mantka p ala vou práci, Diplom vá

práce Iv) Drlíkové, pli'luje v~echna por..ad vaná kritéria a plne ji doporuclIji k obhajob.
Ta\Thlljlhodnocení: v)'b mc.
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