
Zápis 

z obhajoby disertační práce pana  Ph.Dr. Jiří Hrbka, konané dne 8.9.2011 

téma práce: „Barokní Valdštejnové v Čechách (1640 – 1740)“ 

přítomní: dle prezenční listiny 

prof. PhDr. Jaroslav Čechura Dr.Sc. 

prof. PhDr. Vít Vlnas, PhD. 

prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. 

doc. Mgr. Daniela Tinková PhD. 

doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. 

doc. PhDr. Magdaléna Pokorná CSc. 

PhDr. Jan Zdichynec PhD.  

prof. PhDr. Josef Petráň CSc. 

Nepřítomní členové komise:  

prof. PhDr. Jaroslav Pánek DrSc. 

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. 

Přesný začátek obhajoby: 9 hodin 

Předseda komise pan profesor Jaroslav Čechura zahájil obhajobu a představil přítomným 

kandidáta. Školitel, pan profesor Eduard Maur seznámil komisi s uchazečem a jeho disertační 

prací. Pro svou disertační práci využil rakouského vládního stipendia Aktion k badatelskému 

pobytu ve vídeňském národním archivu, jehož prameny ve své práci plně vytěžil. 

Kandidát seznámil přítomné se svou disertační prací. Stručně představil svou základní 

badatelskou otázku, nastínil koncept a rozvržení práce a popsal hlavní teze.  

1) Počáteční heuristická otázka – jak se postavit k velkému množství dochovaného a  velmi

rozmanitého archivního materiálu. Nesnadný úkol, na druhé straně poskytly dochované



prameny zásadní matérii pro kladení otázek. Stručné shrnutí heuristiky, mnoho 

dokumentů se týkalo právních sporů, velmi málo archiválií osobní povahy.   

2) Kandidát představil stručně témata, jimiž se v práci podrobněji věnoval a jež se ukázala

jako zásadní pro osvětlení geneze rodu v tomto období:

- činnost politická, společenská, ekonomická (Aristotelovské tradiční pojetí obce a

vlády)

- vazby Valdštejnů k procesům, která charakterizovaly českou společnost po třicetileté

válce, například otázka konfiskací, sňatkové politiky, jejich angažovanosti

v mezinárodní a domácí politice, atd.

3) metoda: kombinace několika přístupů, z nichž vyplynulo problémové členění práce, jež

čerpá především ze  sociálních věd a vyzdvihuje  společenskou stratifikaci a konflikty

4) problematika kolektivní identity: Lze chápat rod Valdštejnů jakožto konzistenční sociální

celek?  Částečně ano, ovšem existence tří rodových linií vedla k rozdílným sociálním

kontaktům. Kandidát vyzdvihl v pramenech doložené odkazování na společné předky

rodu, ovšem rozdílné chování jednotlivých členů  nakonec převažovalo.

5) snaha  postihnout zejména dlouhodobější procesy – například v polovině 17. století sílily

vazby na vídeňský dvůr, od počátku 18. století přechod mnoha českých rodů k zemské

politice, což bylo platné i pro Valdštejny

6) otázka kariéry a kavalírských cest: pan doktor Hrbek zdůraznil bílá místa v pramenech

týkající se této otázky, přesto lze pozorovat poměrnou rozmanitost v jednání jednotlivých

členů; jedni se soustřeďovali výlučně na budování vlastní kariéry, druzí se věnovali

opatřování majetku a záležitostí svého rodu. Osobní povahy jednotlivců hrály skutečně

nezanedbatelnou roli (uvedení konkrétních příkladů).

7) ohromná kapitálová síla rodu stojící v protikladu k tezi Aleše Valenty, týkající se četných

aristokratických bankrotů: mezníkem se kandidátovi jeví přelom 17. a 18. století, nástup

podnikatelského myšlení, které nahradilo předchozí zvyklost ryzího zajišťování

samostatnosti svých dominií.

8) kandidát na závěr přednesl možnosti rozšíření práce: rodová symbolika a reprezentace,

zahraniční diplomacie a politické vazby rodu, (příklad Francie, Vídeň), studium

valdštejnských držav mimo české království, vztahy s ostatními rody (mimo již

studovaných Fürstenberků,  Černínů a Štenberků).



Po stručném představení práce, přednesli oponenti závěry svých posudků. 

Pan profesor Petráň: - PhDr. Jiří Hrbek  poukázal  ve své práci na otevřené problémy studia 

šlechtických rodů raného novověku, v čemž spočívá zásadní význam předložené disertační práce. 

Ve svém barvitém rozboru politických, správních a hospodářských aktivit Valdštejnů efektivně 

navázal na plodný výzkum, jež se  v české historiografii již několik posledních let rozvíjí. Ve své 

fundované práci nabídl srovnání nejen v rámci českých zemí, ale i v celoevropském  prostoru. 

V této souvislosti poznámka a návrh zamyšlení se nad podobnou problematikou v poněkud 

historiograficky opomíjeném polském prostředí.  Dále profesor Petráň stručně zmínil problém 

rodových archivů a pochvalně zhodnotil kandidátovo bedlivé heuristické zpracování  dostupných 

fondů. Na závěr byl kandidát vyzván, aby zdůvodnil svou volbu použití termínu protoindustriální 

pro oblasti rodících se výrobních centrech v království.  

Pan profesor Vlnas: Disertační práce pana doktora Hrbka je skvělý badatelský výtvor, 

obsahová i formální stránka studie je díky promyšlené metodě a vysoce přehledné skladbě práce 

velmi kvalitní. Je pochopitelné, že kandidát velmi realisticky opominul jisté otázky, jež bude mít 

v budoucnu možnost dále rozvinout. Studie každopádně představuje výbornou heuristickou práci. 

Jako jedinou drobnou slabinu uvedl profesor Vlnas délku některých pasáží práce a zejména pak 

četné redundance v textu. Na závěr svého posudku vybídl kandidáta  k upřesnění interpretace 

adjektiva barokní. 

Autor předložené práce zareagoval na posudky oponentů a zodpověděl postupně na dotazy. 

Nejprve upřesnil, že do hloubky studoval jen jednu ze tří uvedených protoindustriálních oblastí. 

Domnívá se, že severovýchodní oblast plně splňuje základní rysy protoindustriálního regionu, 

včetně sociálních důsledků na města ležící v tomto prostoru (například městečko Litvínov). Do 

debaty vstoupil pan profesor Maur s nabídkou vysvětlení stupně protoindustriální výroby v této 

rané fázi vývoje, spočívající v příznivějších přirozených podmínkách tohoto kraje – uplatnění 

místních výrobků na evropském  trhu díky dobré splavnosti Labe.  

Kandidát přistoupil k dalšímu dotazu po možnosti srovnání českého případu s polskou 

šlechtou. Pan doktor Hrbek stručně zhodnotil tuto perspektivu, stejně jako zajímavé srovnání 

s uherskou šlechtou po velkých protihabsburských povstáních.  Dále vyzdvihl důležitost 

vzájemné konfrontace šlechtického prostředí s rozvíjejícím se měšťanstvem na počátku 18. 



století, jež byla patrná u Valdštejnů, podobně jako u jiných rodů, skrze zvýšenou potřebu 

obhajovat svou identitu.  V poslední řadě upřesnil chápání použitého termínu barokní předně 

jakožto chronologického vymezení, dále také jako adjektiva vystihující specifikum dobových 

společenských, ať již politických či kulturních institucí. V této souvislosti podtrhl fakt, že velmi 

pragmatické ekonomické potřeby členů rodu se ukázaly jako mnohem důležitější než duchovně-

kulturní rovina. 

Oponenti se vyjadřují k odpovědím kandidáta pozitivně.  

Diskuse: 

V celkové diskuzi se ještě jednou profesor Maur vrátil k nesnadnému terminologickému 

problému v otázce definice protoindustrializace. Podpořil kandidátovo užití termínu pro severo-

východočeskou a středočeskou oblast, zatímco v debatě s panem profesorem Petráněm vyčlenil 

oblast západojihočeskou. Profesor Vlnas se navrátil k problému termínu „barokního“ člověka. 

Podotkl, že jakékoli vybočení z úzce umělecko-historických kategorií pojmu baroko s sebou 

v tomto ohledu  pro badatele přináší jistá interpretačního úskalí. Docent Mikulec vstoupil na 

tomto místě do debaty s připomenutím religiózních rozměrů v chování barokního člověka. 

Položil kandidátu otázku po eventuelních konkrétních dokladech osobní zbožnosti u jednotlivých 

Valdštejnů. Při studiu korespondence zjistil kandidát, až na několik výjimek (Marie Markéta 

Valdštejnská), málo přímých zmínek o  hlubším  duchovním vyznání členů rodu. Pan doktor 

Holý upozornil v závěru diskuze  na potenciál srovnání dvorské kariéry šlechty se starším 

obdobím, jež se jeví jako vhodné pro posouzení celodobových tendencí.  Akademická 

peregrinace, jež se zrodila během humanismu se tak cyklicky opět objevuje v první polovině 18. 

století. Kandidát reagoval uvedením konkrétních příkladů osobních voleb Valdštejnů v otázkách 

vzdělání a následných kariér, přičemž zdůraznil velkou rozmanitost v přístupu jednotlivců 

k volbě typu studia.  

Po celkové diskuzi, jež byla uzavřena přibližně v 10 hodin, následovalo tajné hlasování komise. 

Vyhlášení výsledku tajného hlasování: 



Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.) 

Zapsal: Mgr. Eva Kalivodová 

Podpis předsedy komise: 


