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Oponentský posudek diplomové práce

TYRNEROVÁ, Lucie, Chotkové a Žofie Chotková, Diplomová práce, ÚSD FF UK 

v Praze, Praha 2011, 107 s. rkp.

Předložená diplomová práce Lucie Tyrnerové představuje analýzu českého 

šlechtického rodu Chotků především během „dlouhého 19. století“ se zvláštním zřetelem

k Žofii Chotkové, která se díky morganatického sňatku následníkem trůnu Františkem 

Ferdinandem d’Este řadila k nejvýznamnějším příslušníkům svého rodu. Lenka Tyrnerová dle 

mého názoru předložila po odborné stránce slušnou práci, v níž se zaobírá nejen životním 

osudem hraběnky Žofie Chotkové, ale i relativně komplikovaným postavením a vztahy mezi 

rodem Chotků a habsburskou vládnoucí dynastií. 

Diplomová práce Lenky Tyrnerové je rozdělena do tří kapitol, z nichž první a 

poslední (Chotkové a Hohenbergové) jsou oproti druhé kapitole (Žofie Chotková) výrazně

kratší. V úvodu diplomantka analyzuje použité metodologické postupy a bibliografii a

pojednává o svém archivním výzkumu, v němž se projevila obtížnost bádání s ohledem na 

komplikovanou přístupnost rodinných archivů. První kapitola představuje komplexní 

uvedení do historie rodu Chotků a věnuje se i Karlu Chotkovi, který se řadil k významným 

osobnostem Čech. Ve druhé kapitole, kterou považuji za jádro práce a z badatelského 

hlediska za nejpřínosnější, zevrubně analyzuje život Žofie Chotkové od narození přes léta 

dospívání až do chvíle, kdy se setkala s následníkem trůnu Františkem Ferdinandem d’Este, 

sblížila a následně se stala i jeho ženou. Lucie Tyrnerová současně neopomněla 

odpovídajícím způsobem analyzovat všechny aspekty a důsledky morganatického sňatku. 

V závěru druhé kapitoly se zabývá čtrnácti lety manželství Žofie a Františka Ferdinanda a 

okolnostmi tragického 28. června 1914 v Sarajevu. Poslední kapitola se zaměřuje na rod 

Hohenbergů. Současně je třeba vyzdvihnout, že diplomovou práci doplňuje poutavá

obrazová příloha.
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Za jistou slabinu práce považuji závěr, jenž má z velké části spíše charakter epilogu

než klasického závěrečného hodnocení. Ačkoli v něm Lucie Tyrnerová hodnotí vytyčené cíle 

práce a dochází k závěru, že „po nasbírání a prostudování veškerého materiálu v podobě 

knih, novin, muzejních exponátů či osobních vzpomínek a deníků…“ sepsala práci, čímž 

„splnila základní úkol“ tj. „vypracovat stručnou historii rodu Chotků a následně popsat život 

hraběnky Žofie“, lze konstatovat, že sice vypracovala stručnou historii rodu Chotků a popsala 

život hraběnky Žofie, ale v některých částech práce rozhodně nepoužila všechny v Praze 

dostupné, relativně nové, sekundární zdroje. Jedná se kupříkladu o diplomovou práci

z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Lucie Fleissigové Sňatek vévody 

Františka Ferdinanda d’Este s hraběnkou Žofií Chotkovou a jeho ohlas na stránkách 

dobového tisku (Praha 2009), Luciana O. Meyselse Die verhinderte Dynastie: Erzherzog 

Franz Ferdinand und das Haus Hohenberg (Wien 2000) nebo kolektivní monografii Evy 

Lisé a Milady Sekyrkové Karel hrabě Chotek, nejvyšší purkrabí Království českého (Praha 

2008). V případě, že s nimi pracovala, chybí v úvodu vysvětlení, proč je vynechala. Přese 

všechno, s ohledem na obtížnost zvoleného tématu a rozsáhlé množství zejména sekundární 

literatury biografického charakteru, však soudím, že žádnou hlavní a zásadní publikaci 

k vymezenému badatelskému záměru nevynechala.

Stylistická a jazyková stránka práce Lucie Tyrnerové dosahuje slušné úrovně, ačkoli

se v ní vyskytují věcné a gramatické chyby (str. 21 „Pražské intermezzo“ správně „pražské 

intermezzo“, str. 60 „rakouský velvyslanec“ místo správného rakousko-uherský velvyslanec, 

používané pro období po roce 1867, str. 41 „zvyky a politika arcidomu mluvili“ místo 

správného „zvyky a politika arcidomu mluvily“, str. 48 „svatební veselý“ místo správného 

„svatební veselí“, str. 50 „dvorská etiketa a ceremoniál byli“ správně „byly“ aj.). Dále 

publikaci encyklopedického charakteru Evropa v proměnách staletí nenapsali Pečírka a 

kolektiv nýbrž Pečenka a kolektiv. Dalším nedostatkem je velmi častá až systematická

nedůslednost v umisťování poznámek za interpunkcí, zejména za čárkou uprostřed věty. 

Tyrnerová v některých pasážích nerozlišuje rozdělovník od pomlčky (str. 20, 26, 30, 33 atd.). 

V poznámkách pod čarou nedůsledně používá „tamtéž“ (str. 18, 39, 51 atd.); případně někdy 
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neuvádí zkratky křestních jmen autorů (s. 38). Některé pasáže práce Lucie Tyrnerové trpí 

nadměrnými cizojazyčnými citáty, které sice čtenáři detailně přibližují jednotlivé události, 

ale svým rozsahem výrazně snižují čtivost jinak slušného textu (str. 28, 45–46, 53–54 aj.).

Považuji rovněž za nešťastné zařadit nepublikovanou přednášku RNDr. Jiřího 

Chramosty 140. výročí narození Žofie Chotkové z 24. dubna 2008, pronesenou na zámku 

v Konopišti, čímž si neodvažuji snižovat erudici přednášejícího, mezi prameny, protože si 

obtížně dovedu představit, jak by si kupříkladu badatel za čtvrt století mohl ověřit na str. 57

odkazy v poznámkách pod čarou č. 203 a č. 204, když není přednáška k dispozici 

přinejmenším v podobě rukopisu či poznámek. Současně používání subjektivně zabarvených 

spojení v textu, kupříkladu jako „nezbylo mu nic jiného než ubohou veverku ukamenovat“

(str. 34), není příliš vhodné pro studentskou kvalifikační práci, v níž by měla objektivní 

analýza převážit nad případnými sympatiemi či antipatiemi.

Navzdory výše zmíněným výtkám je třeba vyzdvihnout skutečnost, že Lucie 

Tyrnerová svou práci založila nejen na česky, německy a francouzsky psaných pramenech 

(korespondence, deníky) a sekundární literatuře, ale i na archivním výzkumu. Vzhledem 

k tomu, že diplomová práce Lucie Tyrnerové splňuje všechny požadavky, kladené na tento 

typ studentské kvalifikační práce, navrhuji hodnocení velmi dobře.

V Praze, 13. května 2011

PhDr. Jaroslav Valkoun

Ústav světových dějin FF UK v Praze




