
 

Posudek bakalářské práce slečny Hany Slívkové  

na téma Zámek Zákupy pod vlivem Ferdinanda V. 

Práce slečny H. Slívkové, jejímž vedoucím byl Mgr. Miroslav Šmied, je práce 
lapidární, střízlivá a ve své podstatě strohá, postrádající energii a poezii. Je to práce svým 
způsobem nepřinášející nic nového a pouze shrnující dosavadní informace na dané téma. Má-
li toto být základem prokázaných schopností napsat bakalářskou práci, pak je to jistě 
v pořádku a dostatečné. Ale máme-li si klást vyšší cíle na studenty a jejich způsob myšlení,  
pak je potřeba upozornit na dvě skutečnosti. Slečna ve své práci dovedně převyprávěla to, co 
napsali jiní a současně to udělala tak zdařile, že práce působí objevně. Tak by se čtenáři 
neznalému tématu mohlo stát, že co si přečte od slečny Slívkové, bude považovat za její 
informace. Naštěstí slečna správným způsobem citovala literaturu, neprotivíc se v ničem 
citačnímu úzu. Dokonce z něj vytěžila co nejvíce ve svůj prospěch. 

Hlavním úskalím odevzdané práce je, že neobsahuje jedinou původní myšlenku, 
vyjma hodnotících sentimentálních vyjádření na adresu Ferdinanda V.  

Je také dobré poznamenat, že pokud se někdo vydává na tenký led uměleckého 
řemesla, většinou rychle pohoří neznalostí technik, jejich správného pojmenování a vůbec 
převahou teorie nad praxí. Tak je tomu i v kapitole (lépe řečeno mikro-kapitole) věnované 
Bedřichu Egermannovi (nedozmíme se, kdy se narodil, nedozvíme se, kdy zemřel, ale 
dozvíme se, že sklář měl úraz hlavy a proto nosil černou čepici).   

Jako-by průvodcovský styl promlouvá také z věty „Pro většinu zámků končí období 
rozmachu nástupem kapitalismu v 19. století, ale v případě Zákup to bylo jinak“. Co na to 
říci, že? Snad jen dlouze přemýšlet.   

Že se slečna H. Slívková příliš neorientuje v příslušnících Habsbursko-Lotrinského 
domu naznačuje příšerná chyba, když na s. 42 považuje Ferdinanda ďEste za mladšího bratra 
císaře Františka Josefa I. Slečna přitom nějak zapomenula na Ferdinandova otce Karla 
Ludvíka (1833–1896), právě bratra zmíněného císaře. Ostatně, nezaškodilo by psát za jmény 
osob závorky s letopočty, tak jak jsem to sám naznačil. Vím ale, že dá práci, ověřovat si 
životopisné údaje. 

Slečna ve své práci někdy dokáže velice rychle střídat informace; někdy tak rychle, že 
se čtenáři až zatočí hlava. Na s. 43 nahoře se dozvíme o nerovném sňatku, o pár řádků níže o 
rekonstrukci objektu pod vedením SÚRPMO, ještě níž o medvědu žijícím v zámeckém 
příkopu a nakonec o „agresivní účelovosti, prosté výkonnosti, zpeněžitelnosti či vulgární 
užitkovosti“. Přiznám se, že takový moralizující závěr práce jsem nečekal… 

Přes uvedené výhrady doporučuji práci k obhájení.     

  

V Praze  21. 8. 2014                                                               PhDr. Jaroslav Sojka, Ph.D. 



           


