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POSUDEK RIGORÓZNÍ PRÁCE
Mgr. Antónia Rišková
DYNASTICKÁ POLITIKA SASKO-COBURSKO-GOTHAJSKÉHO RODU V PRVEJ
POLOVICI 19. STOROČIA
Rigorózní práce vychází z diplomové práce obhájené v roce 2010.
Práce se soustřeďuje na analýzu dynastické politiky sasko-kobursko-gothského rodu vůči
britskému dvoru a vládě v první polovině 19. století, vykonávanou především baronem
Stockmarem a Leopoldem I. Belgickým. Ú středním bodem byla analýza výběru prince
Alberta jako manžela pro královnu Viktorii a s tím související politické problémy a okolnosti.
Důraz byl položen na práci s prameny (včetně internetových zdrojů), odbornou literaturou a
odbornými časopisy.
Autorka předložila velmi fundovanou analýzu mezinárodní a vnitřní politiky Velké Británie v
první polovině 19. století. Svého úkolu se zhostila velmi zodpovědně, prokázala, že si osvojila
základní metody práce historika. Zvládla bibliografickou přípravu, pečlivě se seznámila s
dosavadní odbornou a populárně vědní literaturou k danému tématu a plně jí využila,
současně zhodnotila i několik dlouhodobý pobyt na německých univerzitách. Na základě
kvalitní analýzy došla k relevantním závěrům, zároveň polemizovala s názory jiných historiků
a formulovala vlastní stanoviska.
Hlavní důraz položila na analýzu diplomatických kroků Stockmara a Leopolda I. a na
vnitropolitický podtext rozhodování o složení dvora ap. Při tom se snažila využít dostupné
vydané prameny, opírala se především o paměti a korespondenci Stockmara, Lepolda I.,
Viktorie I., Greye, prince Alberta a zčásti o další prameny osobní provemence (Peel,
Palmerston). Z vydaných pramenů institucionální provenience byly vytěženy zápisy z jednání
londýnského parlamentu. Při studiu odborné literatury se zaměřila nejen na anglosaské a
německé historiky, ale i na české odborníky. Vysoký počet využitých studií svědčí o velmi
zodpovědném přístupu k seznámení se s daným tématem.
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Oceňuji především její práci s odbornými časopisy, především využila "standardní" německá,
britská a česká periodika: The New England Quarterly, The Historical Journal, Cambridge
Historical Journal, The English Historical Review, Economica, The Journal of British Studies,
The New England Quarterly, Albion: A Quarterly Journal Concerned with British Studies,
Prague Papers on History of International Relations, Historický obzor, a též regionální
odborné časopisy: Jahrbuch der Coburger Landesstiftung, Coburger Heimatbliitter, Bliitter
zur Geschichte des Coburger Landes. Při tom použila i databáze JSTOR, EBSCO ad. Podobně
využila i řadu odborných sborníků a sborníků, především řadu Prinz-Albert-Forschungen
vydávanou společností Prinz-Albert-Gesellschaft e.V.
Při hledání odpovědí na stanovené otázky a úkoly autorka vycházela především z vydaných
pramenů, tedy "mapovala" klíčové události a posuzovala jejich průběh a výsledek na základě
analýzy pramenů. Jako jednoznačně pozitivní skutečnost lze ocenit její znalosti z dějin
mezinárodních vztahů, politických a hospodářských dějin, metodologickou vyspělost.
Rigorózní práce je rozdělena na úvod, pět kapitol a závěr. Rozsah kapitol je vyvážený. Pasáže
podepřené studiem vydaných dokumentů a odborné literatury se vyznačují vysokou kvalitou.
Vynikajícím způsobem využila prameny, často z nich cituje a vyvozuje příslušné závěry.
Vedle originality tématu a heuristické základny je jejím nesporným kladem také jednoduchá a
přehledná struktura. Autorka místy volila formu až příliš detailních rozborů různých problémů
a text doplnila řadou velmi obsáhlých bibliografických odkazů. Nutno ale ocenit biografické
odkazy na klíčové osobnosti daného politického dění, nemůže se tím pádem stát, že by
neznala základní data o všech osobnostech zmiňovaných v diplomové práci.
Z obsahové stránky snesla autorka zdařilou a výbornou analýzu složité otázky. Po formální
stránce je studie standardně vybavena, plně vyhovuje požadavkům kladeným na tento typ
práce. Jazyková stránka (práce je psána slovensky) je na výborné úrovni, úprava práce vysoce
profesionální.
Celkově se dá konstatovat, že Antónia Ríšková odevzdala vynikající erudovanou a nápaditou
rigorózní práci s převažující analytickou metodou, s využitím řady metodologických postupů
z řady humanitních oborů - především politických a hospodářských dějin a politologie. Do
značné míry ji lze považovat za původní pramennou studii.
Práci plně doporučuji k obhajobě.
V Praze, 1. září 2011
Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
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