
 

 

PhDr. Jiří Hrbek,  Barokní Valdštejnové v Čechách (1640-1740) 

 

Posudek disertační práce k dosažení titulu PhD. 

 

  Posuzovanou disertační práci PhDr.Jiřího Hrbka jsem přečetl s velkým zájmem. 

Podstatně přispívá ke studiu aktivit jednoho z předních aristokratických rodů u nás v raném 

novověku. Toto studium aktivit politických, hospodářských, správních nebo kulturních se 

v poslední době s úspěchem rozvíjí v kontextech mezinárodních, evropských  a zejména 

středoevropských. Nejde o studia genealogická v tradičním slova smyslu, ani o pouhou 

historickou biografii (prosopografickou), ale o velmi aktuální analýzu sociálních struktur, 

kariér a úlohy Valdštejnů od sklonku třicetileté války zhruba do roku 1740; sleduje dlouhou 

dobu aktivního působení rodu.  

 Disertace je založena na důkladné heuristice. Autor vychází nejen z fondů rodinného 

archivu Valdštejnů (SOA Praha), valdštejnské sbírky biskupství litoměřického (SOA 

Litoměřice), fondů našich ústředních institucí (NA Praha), ale vytěžil bohaté prameny 

v Österreichische Staatsarchiv ve Vídni pro nové poznatky o diplomatické a dvorské kariéře 

členů rodu Valdštejnů v daném období. Tady využil svého studijního pobytu ve Vídni, měl 

možnost poznat a konfrontovat své metody i badatelské výsledky v týmu soustředěného 

profesorem Thomasem Winkelbauerem na vídeňské univerzitě.  

 V disertaci využil autor obsáhlých znalostí odborné literatury nejen domácí, ale zvlášť 

zahraniční, kde výzkum této problematiky navazuje na dlouholetou zkušenost. U nás se 

bádání v této oblasti posílilo v posledních dvou desítiletích. Disertaci PhDr.Hrbka považuji za 

jednu z průkopnických, široce založených monografií, jež podstatně obohacuje dosavadní 

znalosti jak o úloze významných aristokratických osobností našich zemí, tak o státní politice 

habsburské monarchie, její diplomacii v období, jež je u nás obecně dosud málo poznané. 

Zároveň sleduje úlohu těchto osobností v reprezentaci, kulturních aktivitách a ekonomickém 

programu v období pronikání myšlenek merkantilismu, kde měla právě aristokracie u nás 

tehdy významnou úlohu vzhledem k silnému oslabení měst.  

 Očekávám, že disertace (podstatný sukus) bude brzy vydána tiskem, aby mohla být 

předmětem mezinárodního vědeckého diskursu a východiskem dalšího bádání na poli u nás 

dříve opomíjeném. Z toho, co jsem uvedl, sdostatek plyne, že považuji disertaci PhDr.Jiřího 

Hrbka za velice zdařilou, její téma náročné. Zpracování vyžadovalo zvládnutí moderních 

metod. Koncepce díla, jeho utřídění je promyšlené a přehledné. Autor píše kultivovaným 

stylem a srozumitelným komunikativním odborným jazykem (což je dnes třeba zvlášť ocenit 

v literatuře našeho oboru). Bohatý poznámkový aparát svědčí o zmíněném záběru 

historickém, důkladné znalosti literatury. Genealogická tabulka v příloze je přehledně a 

graficky dobře provedena.  

 Shrnuji: disertace PhDr.Jiřího Hrbka nejen splňuje veškeré požadavky na vědeckou 

rozpravu, ale namnoze je vysoce překračuje, což svědčí o nadání a invenci autora i 

erudovanosti po stránce věcné a literární. 

 Doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby k dosažení vědeckého titulu PhD. 

 

 

 

V Praze 19.5.2011    Prof. PhDr. Josef Petráň 

      Novodvorská 415, 14200 Praha 4 

 

 



 

 

 

 


