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Ladislav Vávra si v předložené práci vymezil téma „vize monarchie u Františka 

Ferdinanda d´Este, Karla I. a Otty Habsburského“ (s. 5). Vize, zasazené do širšího dějinného 

kontextu, se pokusil zhodnotit z hlediska možností jejich realizace. Teoretické inspirace pro 

zpracování autor čerpá zejména z konceptu módních „virtuálních dějin“. Otázka „co kdyby“ 

pro historiky v rámci daného přístupu neznamená pouze cestu k analytičtějšímu a metodicky 

ošetřenému rozboru neuskutečněných možností, ale také k verifikaci (či naopak) tradičně 

přijímaných „rozhodujících okamžiků“ a faktorů, ovlivňujících sledovaný jev či proces. 

Kontrafaktuální přístup se Ladislav Vávra pokusil využít v modifikované podobě. Vize trojice 

Habsburků sledoval z pozice aktéra/autora  a otázku „co kdyby“ přeformuloval do podoby „co 

bude až…“, což se odrazilo i v biograficky zpracovaném kontextu, do nějž jednotlivé 

koncepce možného vývoje zasadil. 

Ladislav Vávra si pro bakalářskou práci stanovil značně ambiciózní cíle, k jejichž 

dosažení využil poměrně originální postupy vyplývající z teoretického zázemí práce. Samotné 

řešení stanovených otázek je však značně problematické. Na prvním místě musím 

konstatovat, že autor při analýze sledovaných vizí vycházel především ze sekundární 

literatury. Výjimku představuje pouze rozbor Úvah o Evropě (Otto von Habsburg). Vysvětlení 

„Svou pozornost jsem zaměřil na recepci sekundárních zdrojů především proto, že původní 

literatura odhalující výše zmiňované úvahy sledovaných Habsburků je často psána 

v německém jazyce, kterým bohužel nevládnu.“ (s. 9) rozhodně nelze považovat za 

relevantní. Nedostatečné pramenné zázemí tak podstatně snižuje hodnotu práce. Materiálové 

rozšíření by zasluhoval i kontext (biografický a obecně historický), do nějž Ladislav Vávra 

zasazuje rozbory jednotlivých vizí. 

Výše zmíněné nedostatky hodnotu a přínos práce sice podstatně snižují, nicméně 

autorův přístup k tématu mohu označit za zajímavý a pro další práci využitelný. Práci 

Ladislava Vávry doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře. 
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