
Posudek diplomové práce Jana Květiny: 
Otázka národního vývoje v politických koncepcích polských elit na počátku 

20. století 

Jan Květina se podjal tématu, které je natolik variabilní, kolik možností mu skýtá složitá 
real1ta polského národa druhé poloviny 19. století. Mám za to, že je možno předeslat již v úvodu, že 
K větina odevzdal nadprůměrně kvalitní práci, která jen potvrdila očekávání, vkládaná do autora, jenž 
se pravidelně účastní odborných seminářů a publikuje rovněž v odborné literatuře. Jeho diplomová 
práce tak vykazuje rysy vyzrálého, metodologicky i koncepčně výborně zvládnutého textu. 

Samotné zpracování přitom mělo svá úskalí. Předně se jak v rovině teoretických studií 
vývoje nacionalismu coby politické komponenty různých ideových proudů, tak v subtilnější rovině 
analýzy polského nacionalismu autor střetával se značně rozpracovaným tématem. Na jedné straně tak 
měl k dispozici širokou škálu literatury, o níž se bylo možno opřít. Zároveň ale tato "výhoda" u 
mnohých autorů diplomních prací vede k jistému ustrnutí, podlehnutí silným, autoritativním 
předlohám a přejímání jak koncepčních, tak následně i hodnotících prvků. Této záludnosti se Květina 
bez větších nesnází dokázal vyhnout. Jeho heuristická příprava je pro tuto úroveň nadstandardní, 
široce využívá své jazykové vybavenost a především dokáže pracovat s rozsáhlou literaturou 
s odstupem, který mu umožňuje využívat její podněty, ale zachovat si pozici suverénního autora. Tato 
deviza je patrná již v úvodních pasážích textu, kdy Květina strukturuje dosavadní bádání nad tématem, 
prokazuje nejen znalost teoretických analýz, ale rovněž cit pro další možnosti rozvoje tématu, které 
využívá v dále rozpracované koncepci. 

Historický kontext tématu je opět vyčerpávající, postihuje jeho proměny od zlomových a s 
ohledem na další vývoj určujících událostí roku 1863. Autor prokazuje rovněž v těchto aspektech 
širokou znalost a pochopení pro realitu jednotlivých záborových částí, vývojovému kontextu věnuje 
výraznou pozornost, ale i v tomto ohledu se projevuje jeho suverenita. S přehledem zachovává 
základní teoretické linie práce, jeho historické exkurzy nerozptylují, ale posilují vytčenou linii. Výklad 
tak působí jak přehledně, tak přesvědčivě. 

Samotné základní téma teoretického rozboru je rozděleno do několika směrů-linií, které jsou 
vhodně prokládány historickými exkurzy. Postupně tak Květina kompletuje obraz a rozbor celé škály 
polské politizující societas od aristokratických proudů přes liberály až po socialistickou a marxistickou 
levici. V rámci těchto proudli jsou postihovány všechny podstatné aspekty vývoje přístup li k národní 
problematice, na příkladech čelních zástup cli jednotlivých orientací vytváří autor přehlednou a 
promyšlenou výkladovou strukturu. Soustřeďuje se přitom takřka výhradně na polský rozměr 
problému, nevěnuje se tolik sledování tématu v širším evropském srovnání, a to s výjimkou 
bezprostředně související vazby polsko-ruského historického spojení a nacionálního střetávání. Stejně 
tak v rozboru jednotlivých osobností je autor snad až příliš soustředěný, stranou zůstávaj í někteří další 
představitelé, byť třeba nikoli tak podstatní pro myšlenkový a názorový posun národní otázky. Tak 
bych kupříkladu očekával větší pozornost věnovanou osobnosti Józef Pilsudskiho, čelního 
představitele polských socialistů a v jistém ohledu protilehlé autority vůči důkladně rozebírané 
osobnosti Romana Dmowskiho. 

Tyto drobné výtky ale nemohou nic změnit na zásadně pozitivním hodnocení práce. 
Rovněž po formální stránce nemám k předložené práci žádné výhrady. Snad jen jedna, ve 

své podstatě pozitivní, neboť autor byl s ohledem na skutečný časový rozsah zpracovaného tématu až 
zbytečně skromný, když v titulu své práce jej vymezuje počátkem 20. století. Plnohodnotně toto téma 
rozebírá rovněž pro předchozí léta. 

Ze všech těchto výše zmíněných důvodů doporučuji postoupení práce pana Květiny k obhajobě 
a pro její hodnocení navrhuji stupeň výborně. 
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