
Oponentský posudek bakalářské práce Michala VOKURKY, Julius Jindřich Sasko-
Lauenburský (1586–1665). Budovatel vojenské kariéry, pozemkového dominia a osmého 
divu světa

Předložená práce Michala Vokurky je věnována muži, jenž patří k nejpozoruhodnějším 
vojenským postavám třicetileté války a zároveň k těm, kterým tato válka vynesla trvalé 
majetkové i společenské zisky. Autor se pustil do tohoto výzkumu s osobní motivací, což 
v úvodu neskrývá a což je rozhodně sympatické. Je to i potřebné, vzhledem k tomu, že až do 
„včerejška“ se touto pozoruhodnou osobností nikdo z domácích historiků nezabýval (existuje 
ovšem práce lauenburského historika Hanse-Georga Kaacka, z které autor vydatně čerpal, 
která ale přece jen zdaleka nevyčerpala bohemikální kontext vévodova působení). Říkám-li 
„do včerejška“ mám na mysli skutečnost, že nyní se – shodou badatelských okolností – začal 
intenzívně věnovat sasko-lauenburskému rodu v Čechách Petr Maťa, jehož zatím jedinou 
vydanou (a poměrně zásadní) studii k tomuto tématu ovšem Vokurka zná a v maximální 
možné míře k ní přihlédl. Jeho práce je vůbec založena převážně na literatuře a vydaných 
pramenech – to je u bakalářské práce zcela pochopitelné – nutno k tomu ale dodat, že autor 
pro svou rekonstrukci života Julia Jindřicha velmi pečlivě vyexcerpoval opravdu téměř vše 
relevantní, včetně starší německé regionální literatury a zejména včetně edic pramenů, mezi 
nimiž mají klíčový význam deníky Arnošta Vojtěcha z Harrachu vydané Alessandrem 
Catalanem a Katrin Keller. Nevím jen, proč nepoužil také Documenta Bohemica Bellum 
Tricennale illlustrantia, kde by několik zajímavých dokumentů našel.

Jádrem práce je kapitola v níž autor sleduje životní osudy svého protagonisty. Této kapitole 
ještě předsunul do úvodní části alespoň stručné informace o vojenském angažmá početných 
sourozenců Julia Jindřicha. Další informace o nich se ovšem logicky objevují i v kapitole o 
Juliu Jindřichovi – otázkou je, zda by si nezasloužili samostatnou kapitolu. Bylo by to 
přehlednější. V kapitole o Juliu Jindřichovi autor svědomitě soustředil porůznu roztroušené 
informace, místy se ovšem nemohl vyhnout mezerám, neboť informace k některým životním 
etapám sasko-lauenburského vévody zůstávají chudé. Jiným problémem je kolísavá kvalita 
zdrojů, jejichž informace je občas těžké ověřit (například u encyklopedických hesel). Je třeba 
přiznat, že tuto nesnáz si Vokurka plně uvědomil a přistupoval ke svým zdrojům s potřebnou 
kritičností. Nebojí se ani vyslovení vlastní hypotézy nebo názoru, což kladně oceňuji. Zvláštní 
pozornost soustředil na vztah Julia Jindřicha k Albrechtovi z Valdštejna a na jeho chování 
v kritických dnech před chebskou vraždou. Tento akcent je nepochybně na místě. Trochu 
hlubší ponor by si ale zasloužila i některá další témata: především otázka konverze Julia 
Jindřicha a jeho vztah k náboženským otázkám. Opravdu se například z jeho chování vůči 
církevním institucím na vlastních panstvích nedá vysoudit více?

Posuzovatel práce by si přál číst více i k některým dalším jen letmo zmiňovaným 
skutečnostem více, jakkoli chápe, že dostupné prameny to ne vždy umožňují. Tak bych se 
spolu s autorem klonil k názoru, že pobyty Julia Jindřicha v Anglii a v Rouenu byly opravdu 
kavalírskou cestou, jakkoli s dost svébytným programem. Velezajímavým momentem je vstup 
Julia Jindřicha do švédských služeb JIŽ v roce 1612, tedy krátce po nástupu Gustava Adolfa 
na trůn a po skončeném moskevském tažení. Zajímavé by bylo též dozvědět se víc k 
okolnostem setkání Julia Jindřicha s královnou Kristinou roku 1661. Mohlo být alespoň 
zmíněno, že k němu došlo zřejmě při příležitosti Kristininy návštěvy Švédska po smrti jejího 
bratrance Karla X., kdy se na chvíli jednalo i o její návrat na švédský trůn. Je také zvláštní, že 
autor neuvedl identitu prvního manžela Alžběty Sofie Braniborské. Byl jím litevský magnát (a 
také říšský kníže) Janusz I. Radziwiłł, jímž začal politický „odklon“ Radziwiłłů od polské 



koruny; snad by zde bylo možné hypoteticky uvažovat o důvodech, proč později syn Alžběty 
Sofie František Erdmann vstoupil do švédských služeb. 

V závěru práce je připojena velmi důležitá kapitola o rezidencích Julia Jindřicha a o jejich 
budování zejména s ohledem na jedinečné zahradní areály. I tato kapitola by rozhodně snesla 
větší rozsah (málo se tu dovíme například o funkci a hierarchii jednotlivých sídel). Vzhledem 
k evidentní vévodově zálibě v zahradním stavitelství a jeho aktivním podílu na budování 
svých sídel i zahrad bych asi nepoužil formulaci: „věnoval se výstavbě Ostrova, což obnášelo 
dohlédnout [zvýraznil Z.H.] na budování zámku a zahrad“. Na „dohlížení“ měl vévoda 
nepochybně svůj personál; úkolem stavebníka je naopak ideově určovat a aktivně řídit (a 
samozřejmě platit) příslušné stavby. Pražské domy Julia Jindřicha by měly být určeny 
s přesností na číslo popisné a ne podle orientačního čísla (jako dům v Karlově ulici) nebo jen 
vágním udáním polohy „pod Martinickým palácem“ (jde o čp. 62/63, Martinický palác má čp. 
67). Umělecké památky Prahy, svazky Pražský Hrad a Hradčany, resp. Staré Město Pražské 
takovou přesnější lokalizaci bez problémů umožňují. I k Záběhlicím existuje literatura, 
přinejmenším heslo v VII. svazku Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 
Praha a okolí, Praha 1988, s. 10 a obsahově téměř shodné heslo in František Holec, Kronika 
královské Prahy IV, Praha 1996, s. 200-201. Z barokních „ohlasů“ na ostrovské zahrady by 
ještě bylo možné zmínit Mauritia Vogta, Das jetzt-lebende Königreich Böhmen (1712), který 
napsal: „hat einen solchen kostbaren Fürstlichen Lust-Garten, dergleichen in Böhmen nicht zu 
finden.“ Připojená rytina je ovšem plně závislá na Merianově předloze. Kulturní zásluhy Julia 
Jindřicha shrnul autor větou: „… přitáhl do Ostrova kulturní vlivy běžné spíše pro 
protestantské prostředí v říši.“ Závěrem tohoto odstavce bych se tedy chtěl autora zeptat, 
v čem konkrétně spatřuje ony protestantské vlivy.

Je úkolem oponenta upozornit na chyby a nedostatky, které práce obsahuje (bohužel nemohu 
přitom odkazovat k příslušným stránkám, protože práce není paginována). Z okruhu 
metodických pochybení je to především nepochopení prosopografické metody, kterou si autor 
zřejmě plete s biografií. Alespoň tak soudím z výroku, jímž zdůvodňuje svůj výběr Julia 
Jindřicha. Vybral si jej prý „z množství lidí, o nichž by šlo psát i prosopograficky jako o 
jedincích“. To je samozřejmě nesmysl, prosopografie je založena  na sledování velkého počtu 
„jedinců“ z hlediska stanovených kritérií. Podobně nakládá terminologicky nekorektně 
s Bourdieuovými (a Maťovými) „kapitály“ – viz autorova řečnická otázka „Jak Julius Jindřich 
nakládal s ekonomickým, titulárním, kariérním a vztahovým kapitálem?“ Ekonomický i 
vztahový kapitál je v pořádku, ale dosažení či užívání určitých titulů a najmě pak kariérní 
vzestup jsou už, zjednodušeně řečeno, výsledkem využívání oněch výše zmíněných 
„kapitálů“.

Také další okruh nedostatků se týká nepřesného nakládání s pojmy: Byl-li „František II. 
Sasko-Lauenburský ekonomicky závislý na nedalekých [vůči Lauenburgu] velkých městech 
Hamburku a Lübecku“, pak jistě nebylo ani tak důležité, že šlo o velká města (to je velmi 
relativní, podstatně jinou velikost má „velké“ město v Říši a třeba v Itálii), podstatnější je, že 
se jednalo o svobodná říšská a zároveň ekonomicky silná města. Navíc se nedovídáme, jaké 
povahy měla ta lauenburská závislost být. – Sasko-lauenburští bratři se v tübingenském 
Collegium illustre zřejmě necvičili v „rytířských hrách“, šlo asi o šlechtická cvičení. –
Několikrát se objeví zmínka o piaristickém klášteru v Ostrově, jde samozřejmě o piaristickou 
kolej! – V roce 1653 byl Ferdinand IV. zvolen římským, nikoli říšským králem (to je, 
předpokládám, spíše „překlep“). – Několikrát se mluví o bitvě u Norimberka. To je nepřesné: 
začátkem července roku 1632 se císařská a švédská armáda sice setkaly u Norimberka,
v němž se uzavřely početně slabší síly švédského krále Gustava Adolfa a Valdštejn pak město 
obléhal, k bitvě však na tomto místě nedošlo, ta se odehrála až následně u Lützenu. –  



V záběhlické zahradě pravděpodobně nebyl kolotoč (pozn. 313), ale nějaké místo či 
prostranství pro konání (jezdeckých?) karuselů.

Jiné poklesky jsou rázu historicko-geografického. Podle autora „v roce 1629 … velel Julius 
Jindřich císařským a saským oddílům v Polsku“ a znovu o stránku dál „J. J. se odebral do 
Polska a Braniborska, kde mu bylo svěřeno velení nad císařskými oddíly po odstoupivším 
Arnheimovi [zde má být samozřejmě Arnimovi].“ V obou případech se nejedná o Polsko, ale 
o Pomořany, které byly součástí říšského území. – Naopak, potkal-li se Julius Jindřich r. 
1656 se svým synem Františkem Erdmannem, „který se právě vrátil ze Švédska, kde sloužil 
v armádě Karla X. Gustava“, pak se musel František Erdmann vracet z Polska, kde právě 
švédská armáda operovala (viz „Potopa“), a nikoli ze Švédska. – Mluví-li se o Teplicích u 
Jelení Hory, dal bych přednost užívání zavedeného názvu Slezské Teplice nebo 
Warmbrunn.

K drobnějším chybám tu a tam nevykorigovaná chyba ve jméně: Johann Ernst von 
Scherffenberg se místy objeví i jako Schaffenberg. – Město Rastadt je správně Rastatt. –  
Všude tam, kde je míněna Svatá říše římská, měla by se psát Říše s velkým „Ř“.

Závěrem možno říci, že autor v podstatě splnil úkol, který si vytyčil. Práce však trpí určitou 
nevyrovnaností a místy i chybami. Bakalářskou práci Michala Vokurky navrhuji nicméně 
k obhájení s hodnocení „velmi dobrá“.

V Praze 16. 6. 2015

Doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.




