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Dějiny diplomacie patří v současnosti mezi velmi populární výzkumná témata snad ve všech 

evropských historiografiích, a tak se nelze divit, že vlna zvýšeného zájmu dorazila v nedávné 

době také do České republiky. Toto téma pro české prostředí raného novověku „znovuobje-

vili“ (existují totiž starší výzkumy z 80. let 20. století pro 16. století) Petr Maťa,1 Jiří Hrbek či 

Pavel Marek. Zejména druhý zmíněný o dějinách diplomacie pojednal již několikrát – shrnul 

a komentoval současnou českou a zahraniční literaturu, zasadil téma do širšího kontextu 

a vybrané aspekty konkretizoval na příkladech členů rodu Valdštejnů v druhé půli 17. století.2 

Zatímco Jiří Hrbek se zabývá vyslanci rakouských Habsburků v zahraničí, Pavel Marek se na-

opak systematicky věnoval diplomacii španělských Habsburků u císařského dvora (cca 1550-

1650) a svůj výzkum nedávno shrnul v habilitační práci.3 

V posledních několika letech se v jejich šlépějích vydali další čeští badatelé a publiko-

vali či brzy budou vydávat cenné příspěvky k tématu. Jedná se především o historiky a histo-

ričky sdružené na řešení grantového projektu GAČR č. 13-12939S Česká a moravská šlechta 

v diplomatických službách rakouských Habsburků (1640-1740)4 či českobudějovického Rosti-

slava Smíška a jeho žáky.5 Existují ale i další výzkumy, často zatím v podobě kvalifikačních 

prací (Anežka Hrebiková z Prahy, Vojtěch Kroužil z Brna, Michaela Vránová z Olomouce). Pro 

                                                            
1 Petr MAŤA, Svět české aristokracie (1500-1700), Praha 2004, s. 465-477. 
2 Srov. zejm. Jiří HRBEK, Cesty evropské historiografie k diplomacii raného novověku, Theatrum historiae 13, 
2013, s. 7-30; TÝŽ, Postavení diplomata v mezinárodním systému poloviny 17. století, in: Od konfesijní konfron-
tace ke konfesijnímu míru. Sborník z konference k 360. výročí uzavření vestfálského míru, Ústí nad Orlicí 2008, 
s. 222-234; TÝŽ, Barokní Valdštejnové v Čechách 1640–1740, Praha 2013, zejm. s. 526-592. 
3 Pavel MAREK, La Embajada en la corte imperial 1558-1641: Figuras de los embajadores y estrategias cliente-
lares, Praha 2014. 
4 Viz http://uhv.upce.cz/cs/gacr-project-nobility-and-diplomacy. Jiří Kubeš publikoval studie o vyslancích 
v Sasku a na volebních sněmech v Říši, Vítězslav Prchal připravuje studii o hraběti Vratislavovi v Rusku, Martin 
Krummholz se věnuje reprezentaci ambasadorů v Římě či Londýně okolo roku 1700, Jiří Hrbek již byl zmíněn, Jiří 
Havlík vydal studii o diplomatické činnosti Františka Oldřicha Kinského, Lenka Maršálková připravuje článek 
o Dominiku Ondřeji z Kounic, Michaela Buriánková se zabývá císařskými vyslanci ve Španělsku na konci 17. 
století a Martin Bakeš už publikoval studie o hraběti Nosticovi v Polsku a hraběti Šternberkovi ve Švédsku.  
5 Rostislav Smíšek se svou žačkou Monikou Hruškovou připravují rozsáhlejší práci o císařském vyslanci v Rusku 
baronu Fragsteinovi po polovině 17. století. Dále srov. Monika HRUŠKOVÁ, Každodenní život císařských vyslanců 
v Polsku v druhé polovině 17. století, České Budějovice 2012 (diplomová práce FF JU). 

http://uhv.upce.cz/cs/gacr-project-nobility-and-diplomacy


dobu počátku 17. století se také nedají přehlédnout studie Tomáše Černušáka o papežské 

nunciatuře na dvoře Rudolfa II.6 

Česká diskuse o dějinách raně novověké diplomacie se tedy zdárně rozvíjí a lze jen 

přivítat každý další nový příspěvek do této diskuse, zvláště když se věnuje vyslancům cizích 

panovníků v rakouské habsburské monarchii. Touto cestou se vydala autorka předložené 

disertační práce, jež se zabývá významným španělským vyslancem u císařů Rudolfa II. a Ma-

tyáše, Baltasarem de Zúñigou (1561-1622). Publikovala o tom zatím jednu studii.7 Zúñiga měl 

bohaté diplomatické zkušenosti – nejprve působil ve Flandrech, pak ve Francii a nakonec 

strávil přibližně deset let v předbělohorské střední Evropě. Posléze ho čekaly ještě důležitější 

pozice u španělského královského dvora v Madridu. Tomuto muži již byla věnována příslušná 

pozornost ze strany španělských či anglických historiků a nedávno o něm sepsal velmi kva-

litní monografii Rubén González Cuerva.8 Proto jsem byl nesmírně zvědavý, jaké nové pra-

meny měla autorka k dispozici, jakým způsobem je analyzovala a jak posunula naše současné 

znalosti nejen o Zúñigovi, ale také o dějinách raně novověké diplomacie. 

Nejprve se musíme zastavit u pramenů. Velmi pozitivně lze hodnotit to, že Martina 

Bardoňová podnikla rozsáhlý výzkum v zahraničí. Kromě španělských pramenů (gros vý-

zkumu podnikla v slavném archivu v Simancasu) měla k dispozici i jeden dokument z Portu-

galska (viz výčet na s. 241). Zejména se věnovala diplomatické korespondenci dona Baltasara 

od císařského dvora (764 listů), nastudovala též několik zpráv z jeho předchozí mise ve Fran-

cii a analyzovala i závěrečné vyúčtování Zúñigovy legace. Získala tak poměrně rozsáhlý kor-

pus pramenů (z velké části ho ovšem měl k dispozici již zmíněný González Cuerva), které však 

rozhodně nepředstavují všechny dostupné písemnosti ke zkoumané misi. Vzhledem k tomu, 

že si vyslanec hojně dopisoval nejen s králem a jeho sekretáři, ale i s ostatními španělskými 

diplomaty a mnoha dalšími lidmi, bylo by záhodné prozkoumat také jeho listy uložené mimo 

                                                            
6 Srov. např. edici Tomáš ČERNUŠÁK (ed.), Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592-
1628. Tomus IV. Pars IV. Epistulae et acta Antonii Caetani 1607-1611. September 1608 – Junius 1609, Praha 
2013; dále viz dílčí články téhož autora: TÝŽ, Pražská nunciatura a počátky Katolické ligy, ČČH 108, 2010, s. 114-
126; TÝŽ, Taktika prosazování záměrů papežských diplomatů v Čechách v jednáních z let 1608-1609. Malá son-
da do novověkého umění diplomatické komunikace, ČMM 130, 2011, s. 29-40 a další. 
7 Martina BARDOŇOVÁ, Correspondencia diplomática de don Baltasar de Zúñiga y El Enbaxador: práctica 
e ideal de la época sobre aspectos selleccionados de la función informativo-communicativa de la diplomacia 
moderna, in: Prague Papers on the History of International Relations 1, 2013, s. 28-57. Autorka však tuto svou 
studii v disertaci necituje. 
8 Rubén GONZÁLEZ CUERVA, Baltasar de Zúñiga: Una encrucijada de la Monarquía Hispana (1561-1622), Mad-
rid 2012. Jde o autorovu disertační práci obhájenou už v roce 2010 (autorka pracuje právě s touto starší verzí, 
ne s novější knihou). K tématu napsal též několik dílčích článků, např. TÝŽ, La embajada de Praga de Baltasar de 
Zúñiga (1608-1612), Iberoamericana Pragensia, Supplementum 22, 2009, s. 59-79. 



simancaskou část Alemania. González Cuerva to částečně učinil, studoval i ve Vídni, autorka 

však nikoliv (o čemž svědčí i její vyjádření v práci, že hofmistrovy „dopisy jsou dnes uchová-

vané ve Vídeňském archivu“ – s. 140). Nabízí se tedy otázka, v čem předložená práce rozšiřu-

je Cuervovy výzkumy. Ve vlastním textu se k tomu Martina Bardoňová nevyjadřuje a v pod-

statě zde absentuje klasický úvod, v němž by autorka zasadila své téma do kontextu staršího 

výzkumu. Pramennou základnu samozřejmě osobně neznám, ale typuji, že se musela někde 

dochovat i část Zúñigových dopisů např. s ostatními členy casa de Austria či říšskými knížaty 

(zejména s duchovními kurfiřty), ty však nezmiňuje ani autorka, ani González Cuerva. Toto 

vše píši především proto, že se autorka pokusila svou pramennou základnu vyhodnotit po-

mocí databázového programu, aby získala komplexnější pohled na danou problematiku 

(s. 24), ovšem výsledky takového průzkumu musejí být nutně hodně ovlivněny právě tím, že 

neměla k dispozici širší pramennou základnu (dopisy s dalšími adresáty). Autorčiny pokusy 

o kvantifikaci pak nemohou být brány jako zcela důvěryhodné. Navíc by práci slušelo, kdyby 

byla ona zmíněná databáze součástí příloh, tak tomu však není – předložený text totiž nemá 

vůbec žádné přílohy. 

Už jsem zmínil, že v práci postrádám historiografický úvod. První tři strany tuto funkci 

neplní a další část se jmenuje Prameny a metoda práce. O starší literatuře, na kterou autorka 

navazuje, z níž čerpá inspiraci či vůči níž se vyhraňuje, tu není nic. Nechci říci, že by autorka 

příslušnou literaturu neznala, to rozhodně ne, jen se to odráží až v dalších partiích práce. 

Evidentně se velmi dobře seznámila s obecnou literaturou o diplomacii (raně novověké 

i dnešní), a to především tou psanou románskými jazyky a anglicky. Sám jsem se na mnoha 

místech poučil a zaznamenal si několik prací, které stojí za pozornost a neznal jsem je. Také 

se autorka slušně orientuje v literatuře k dějinám Španělska té doby a bezpečně zná starší 

výzkumy o Zúñigovi. Seznam literatury na konci práce čítá velmi pěkných 15 stran. 

Některé z titulů však autorka v poznámkách neuvádí. Také se domnívám, že na řadě 

míst prokázala Martina Bardoňová v lepším případě neochotu citovat příslušná díla (viz s. 73 

– nářky vyslanců na nedostatek peněz prý dokládá literatura, odstavec ale neobsahuje žádný 

odkaz na zdroje; podobně na s. 199, 205-211...), v horším pak nedostatečný přehled po lite-

ratuře, a to paradoxně včetně té české. V úvodu posudku jsem odkazoval na Hrbkovy či Čer-

nušákovy práce, s nimi autorka vůbec nepracuje. Na několika místech by jí příslušná česká 

literatura pomohla doplnit dílčí informace či dokonce osvětlit kontext napsaného, ale au-

torka rezignovala na dohledávání příslušných zdrojů. Kdyby si např. vzala k ruce edici deníku 



Adama ml. z Valdštejna, podařilo by se jí doplnit dvě podstatné informace. Zjistila by jednak, 

že španělský vyslanec se zúčastnil také svatby dcery Adama ml. z Valdštejna s Adamem ze 

Šternberka v roce 1615 (doplnila by tak chybějící údaje z účtů na s. 86),9 nebo by se jí poda-

řilo určit, s kterou českou šlechtičnou a kdy se oženil vyslancův hofmistr Antonio de Castro 

(viz s. 138).10 Stejně tak postrádám kontextuální literaturu, která by autorce pomohla určit 

konkrétní osoby, o nichž píše. Třeba dvakrát se v její práci mihne jistý Zdeněk Kolovrat, ani 

jednou však není uvedeno, kdo to je (s. 135, 175), přitom se jedná o velmi zajímavou osobu 

Zdeňka Novohradského z Kolovrat (1591-1658), těsně spjatého se španělskou politikou, který 

se ve Španělsku dokonce oženil.11 Podobně autorka necituje literaturu k Janu Jiřímu „Hohen-

zollernskému“ (zřejmě míněn Krnovský, s. 97),12 Pedru Jiménezovi (s. 141) či Maxmiliánovi 

z Ditrichštejna (s. 147-148). Přitom by jí znalosti z literatury pomohly výrazně vylepšit vlastní 

text, což je nejpatrnější na s. 103-104, kde pojednává o jistém „Kašparu Schopperovi“. Už jen 

zjištění, že se jednalo o mimořádně činného spisovatele, by ji mělo upozornit na to, že mu 

literatura dávno věnovala pozornost. V tomto případě by zjistila, že se jedná o Kaspara 

Schoppe alias Gaspara Scioppia (1576-1649), což byl známý konvertita ke katolicismu, velmi 

vzdělaný a bojovný protireformační teolog, jenž působil např. ve službách papeže, v letech 

1613-1614 pobýval ve Španělsku a proslavil se třeba polemikou s anglickým králem Jakubem 

I.13 Tím jsme se dostali k německy psané literatuře – tu zná autorka nejméně, v některých 

pasážích by ji však mohla a měla využít, a to zejm. na konci práce, když píše o instrukcích, 

šifrách či ceremoniálu. K těmto tématům se německy píšící autoři vyjádřili již několikrát. 

Autorka místo toho dává přednost dílům o moderní diplomacii, s nimiž pak raně mo-

derní realitu zhusta srovnává. Někdy to je osvěžující, ale v některých případech mi to připadá 

poněkud násilné, protože současná diplomacie se stará o široce pojaté vztahy mezi státy, 

                                                            
9 Marie KOLDINSKÁ – Petr MAŤA (edd.), Deník rudolfinského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602-1633, 
Praha 1997, s. 236. Taktéž by se jí v tomto kontextu hodila znalost studie Radim JEŽ, Pompa nobilitatis: hrabata 
z Hohenemsu a těšínská knížata v období manýrismu, Těšínsko 56, 2013, č. 1, s. 1-13 a tamtéž, č. 2, s. 1-14. 
10 M. KOLDINSKÁ – P. MAŤA (edd.), Deník, s. 193. Svatba proběhla až 5. března 1612 a vyvolenou byla rytířka 
z rodu Beřkovských ze Šebířova. 
11 P. MAŤA, Svět, s. 596. 
12 A zde by to bylo velmi záhodné, protože je s podivem, že by španělský vyslanec právě tomuto Hohenzoller-
novi poskytoval větší sumu peněz. Srov. Radek FUKALA, Role Jana Jiřího Krnovského ve stavovských hnutích, 
Opava 1997. 
13 Základní údaje se nacházejí ve všech nejdůležitějších německy psaných encyklopedických dílech (např. v ADB, 
NDB), němečtí historici však tomuto rodákovi z Horní Falce věnovali i monografickou pozornost a vydali řadu 
jeho písemností včetně autobiografie. Srov. třeba Herbert JAUMANN (Hg.), Kaspar Schoppe (1576-1649). Philo-
loge im Dienste der Gegenreformation, Frankfurt am Main 1998; Klaus JAITNER (Hg.), Kaspar Schoppe. Autobio-
graphische Texte und Briefe. Band 1: Philotheca Scioppiana. Eine frühneuzeitliche Autobiographie 1576-1630, 
München 2004. 



zatímco ta předmoderní přednostně sloužila tomu, aby spolu skrze ní komunikovali panov-

níci ve „společnosti králů“. Každopádně se autorka pokouší dějiny diplomacie zasadit do šir-

šího kontextu, což je chvályhodné. Využívá také raně novověkou teoretickou literaturu, a to 

zejména práci El Enbaxador (Sevilla 1620), která zřejmě čerpá z Zúñigových diplomatických 

zkušeností, a to vše pak srovnává s dostupnými informacemi z analyzovaných pramenů. Ně-

kdy je ale její práce s obecnou literatutou poněkud rozvláčná a působí samoúčelně, protože 

na ni navazuje jen krátká aplikace obecných poznatků v Zúñigově praxi. Nejpatrnější je to 

v pasáži o vyjednávání (s. 222-231), kde se autorka na šesti stranách věnuje literatuře a pou-

ze na třech stranách pak uvádí příklady z vyslancovy korespondence. 

Na tomto místě je důležité upozornit na koncepci práce. Martina Bardoňová si ji roz-

dělila na dvě základní části (i když to tak při letmém pohledu do velice zvláštně vytvořeného 

obsahu nevypadá): V první se zabývá osobou samotného vyslance a chodem jeho ambasády, 

a proto se zajímá o to, kde vyslanec bydlel, z čeho své aktivity platil, jaké byly jeho výdaje 

a kdo tvořil jeho domácnost (s. 28-148). Jako nejpřínosnější se mi v této části jeví pasáže vy-

stavěné na analýze účtů, kde se podařilo autorce ukázat, jak velké měl Zúñiga příjmy, 

s jakými potížemi se k penězům dostával a na co je pak vynakládal (dary, odměny, penze, 

vojenské sbory...). Interpretace ale dle mého není někdy dotažená, což je patrné např. v části 

o penzích, kde autorka pouze výčtově sděluje, kdo a kdy dostával penze (stačilo by do textu 

dát tabulku),14 ale už vůbec nic nepíše o tom, proč je dostávali, jak byli španělskému králi 

prospěšní, tj. nezasazuje získané informace do kontextu (s. 98-99). V druhé části práce se pak 

Martina Bardoňová soustředila, jak píše, na „diplomatickou praxi“ (s. 149-234), kde více vy-

užívá zejména výpovědi korespondence. Pokouší se analyzovat vyslancovu diplomatickou 

komunikaci, ceremoniální otázky, jeho vyjednávání a další aktivity. To vše doplnila pojedná-

ním o korespondenci, instrukcích, pověřovacích listinách či šifře. Bohužel se nejedná o zcela 

vhodnou koncepci, protože se obě kapitoly na řadě míst dotýkají podobných témat, a proto 

se autorka neubránila opakování informací. Vše pak vygradovalo ke konci práce, kde na ně-

kterých místech téměř slovo od slova převzala celé odstavce z první části (viz s. 219-220, kde 

přebírá ze s. 51-52, a s. 221, kde jsou údaje ze s. 52-53)! 

                                                            
14 Zde musím zmínit jeden paradox. Autorka sice analyzuje účetní materiál, ale v její práci se nenachází ani jed-
na tabulka. Objevuje se tu několik grafů, ale to je vše. Přitom pro intepretaci výsledků analýzy účtů by se tabul-
ky hodily a také by výrazně odlehčily text práce a usnadnily čtenáři pochopení výkladu. 



Pokud o vlastní koncepci práce jen pochybuji, pak formální aspekty a jazykovou kva-

litu předloženého textu musím již zcela otevřeně podrobit kritice. Práce totiž obsahuje ne-

smírné množství drobných i větších pochybení v gramatice, stylistice či syntaxu a vše doplňují 

nedodělky a formální nedostatky. Jen vypsat tyto prohřešky by zabralo několik stran, a proto 

se k této otázce vyjádřím jen souhrnně. Vše začíná neobratnou formulací poděkování, pokra-

čuje několika překlepy v anglickém abstraktu (mimochodem, standardní resumé se u toho 

typu prací nepíše?) a postupně se chyby vrší. Autorka má především problémy s psaním čá-

rek, kterých je v práci špatně umístěno (či naopak chybí) snad stovka. Zřejmě to má někdy na 

svědomí její znalost anglického jazyka. Pro srovnání uvádím: „Velmi okrajově, byly za účelem 

doplnění...“ (s. 24); „Tyto posledně zmiňované zdroje, ukazují některé již známé informace...“ 

(tamtéž); „O zkušenostech a nadání Baltasara de Zúñigy, nelze pochybovat...“; „mnohy prý 

působil jako by spal“ (s. 48); „Jako první bod, tohoto závěrečného oddílu...“ (s. 50); „O rok, 

později“ (s. 103) atd. apod. Dále chybuje v psaní velkých písmen. Neustále střídá tvary Státní 

rada, Státní Rada, státní rada (případně Katolická liga, katolická liga apod.), užívá také tvary 

Papež, Špýrský biskup, Medicejská diplomacie, Rakouské provincie nebo Staré město Praž-

ské. Někdy nepíše tečky za řadovými číslovkami. Nejednotně užívá tvary číslovek (někdy je 

rozepisuje, jindy je uvádí číslem, viz např. s. 60 dole). Měsíce někdy rozepisuje, jindy je píše 

číslovkou. Někdy ve větách chybí slovesa, jindy jiná slova (s. 57: „asistoval u říšského v Řez-

ně“). Poměrně hodně chybuje také ve shodě podmětu s přísudkem (osoby nechali, peníze 

dorazili – viz s. 70, příjmy se zvýšili, dluhy byli prominuty – obojí s. 81 atd.). Občas se nechává 

autorka strhnout dikcí pramenů a píše mimo citáty z pramenů o „Jeho Veličenstvu“. Tu a tam 

se v textu nacházejí podivná nečeská slova (např. rodilec). A konečně neví, kde má použít 

díky a kde kvůli (např. s. 133). 

Z formálních výhrad zmíním jen několik – předně nechápu, proč autorka všechny špa-

nělské citáty v textu (až na jednu výjimku, s. 189) přeložila do češtiny a anglické nechala 

v originálním znění. Zdroje rozdělila pouze na archivní prameny a „bibliografii“, a v práci tak 

chybí standardní oddíl s vydanými prameny. Opakovaně nelogicky ukončuje kapitoly a vhod-

ně je nespojuje s dalším textem. Vzniká tak mnoho míst s nelogickými skoky ve výkladu. Na 

závěr pak musím vyjádřit ještě znepokojení nad tím, že autorka v textu zanechala vlastní ne-

dodělky (s. 143 v překladu dopisu, s. 196 v pozn. 855) či dokonce připomínky člověka, který 

její práci před odevzdáním četl (s. 36 uprostřed či s. 193)! 



Pokud bych to měl vše nyní shrnout, pak konstatuji, že mám z práce velmi smíšené 

pocity. Na jednu stranu vidím autorčin nesporný potenciál. Ovládá několik jazyků, prostudo-

vala velké množství literatury, podnikla náročný výzkum v zahraničí, zúčastnila se meziná-

rodních akcí a pokusila se vytvořit něco jiného než nějaký klasický příběh. Bohužel však do 

finálního hodnocení nemohu některé tyto aspekty zahrnout, protože se mám vyjádřit ke kva-

litě předloženého textu a v něm nemohu nevidět mnoho pochybení. V práci absentuje řádný 

úvod, na mnoha místech postrádám znalost další literatury, koncepce není zcela vhodná 

a poznatky González Cuervy autorka výrazně nerozšiřuje. Navíc, a to je největší slabina před-

loženého díla, je text přetížen neúměrným množstvím formálních nedostatků a jazykových 

lapsů. Je evidentní, že autorce sice nechybí bystrý úsudek a zdravé sebevědomí, jež zřejmě 

získala na mezinárodním kolbišti účastí na konferencích, ovšem s českým jazykem a s psaným 

projevem má značné problémy. Zde jí jistota chybí, což je podle mého způsobeno především 

tím, že zatím nenapsala více českých dílčích analytických studií do časopisů s recenzním říze-

ním. Navíc je na práci znát, že byla dokončována v časové tísni a nebyla provedena jazyková 

korektura, protože jinak by v textu nezůstalo tolik překlepů. Předložená práce tedy podle 

mne, bohužel, nesplňuje požadavky kladené na disertace, k obhajobě ji v této podobě ne-

mohu doporučit, a navrhuji ji tudíž hodnotit známkou neprospěla. 

 

 

v Pardubicích, 24. srpna 2015     doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. 


