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Cílem diplomové práce Terezy Kašpárkové je „zachycení osudů mělnické linie knížecího 
rodu Lobkowiczů ve dvacátém století a osudů výjimečných příslušníků této větve.“ Bohužel o 
tomto směřování práce autorka mluví pouze v anotaci a v celém textu se již ke 
konkrétnějšímu vymezení tématu nevyjadřuje. Práce působí nevyrovnaně a jednotlivé 
kapitoly se objevují v textu často chaoticky a nepatřičně (např. podkapitola 2.2.2 a další). Bez 
komentáře autorka předkládá i (nepropracované a obsahově neupřesněné) životopisy 
některých příslušníků rodu, některé osobnosti bez vysvětlení naprosto pomíjí a svůj výběr 
nezdůvodňuje. Domyslet si smysl a zamýšlenou logiku práce nechává na čtenáři.  
 
Práce je rozdělena do dvou nestejnoměrných kapitol. První část je věnována historickému 
uvedením do tématu, vyznačuje se mnohými odborně nepřesnými informacemi, které ukazují 
na ne zcela hluboké pochopení souvislostí zkoumané problematiky (např. str. 16 – hodnocení 
vztahu Václava Eusebia a Ludvíka XIV.). Kapitolou 1.5 autorka začíná hovořit o 
sekundogenituře na Mělníce a bez vysvětlení své volby, se opomíjí alespoň zmínit o 
roudnické primogenituře. 
 
Druhá část by se měla zabývat stěžejním tématem práce. Náplň kapitol této části je nelogicky 
uspořádána a text působí nepřesvědčivě a nedokončeně. Nejdůležitější události 20. století, 
které výrazně zasáhly do života mělnické větve, útržkovitě zmiňuje, ale chybí zde porozumění 
souvislostí doby a analýza situace. Zvláště podrobněji by bylo potřebné zpracovat 
kontroverzní témata, týkající se situace po roce 1989. Tato etapa otevírá pro badatele široké 
možnosti, které autorka ve své práci nedostatečně využila. Za nejslabší článek celé práce 
považuji závěr, pojednává o zcela banálních záležitostech a témata, kterým by se měl věnovat, 
jsou stroze shrnuta v posledních třech krátkých odstavcích. 
 
Stylistická úroveň textu je slabá (především kapitola 2.9) a vyskytuje se v něm mnoho 
gramatických chyb. Celá práce se vyznačuje překlepy a drobnými chybami (např. str. 13 – 
chybí tečka za větou, str. 60 – nesouvislé věty, str. 16 – předposlední věta „získat ztracenou 
nedůvěru dvora“???). Autorka ne vždy vhodně cituje zdroje, např. cituje pasáže, které jsou 
banální nebo s tématem souvisejí jen okrajově, např. citace ze stran 15-16. 
 
Předkládaná diplomová práce má řadu nedostatků, přesto je znatelně postřehnutelné množství 
odvedené práce a úsilí, které autorka musela vynaložit k získání potřebných materiálů. 
Bohužel se jí nepodařilo využít potenciál, které toto téma nabízí, což je způsobeno i 
náročností zvolené problematiky. 
    
Práci doporučuji k obhajobě a při hodnocení důkladně zvážit úroveň obhajoby a pohled 
vedoucího práce. 
 
Otázka k obhajobě:  
S jakými obtížemi se setkávali členové mělnické větve Lobkowiczů po navrácení majetků po 
roce 1989? Co muselo být, podle Vás, pro ně nejtěžší? 
 
V Praze 28. srpna 2012 
        
        Mgr. Markéta Dvořáková 
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