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MARTINA BARDOŇOVÁ, ŠPANĚLSKÁ AMBASÁDA V PRAZE ZA PŮSOBENÍ 

BALTASARA DE ZÚÑ̃̃̃ IGA 

 

Disertační práce, Ústav českých dějin FF UK, Praha 2015, 256 s. 

 

Vyjádření vedoucí disertační práce 

 

Martina Bardoňová si za téma své disertační práce zvolila španělskou diplomatickou misi 

Baltasara de Zuñiga u císařského dvora v letech 1608–1617. V pojednání, členěném do 

obecněji koncipovaných bloků, kapitol a podkapitol, zkoumá zvolenou problematiku 

s akcentem na dvě klíčová témata. Tím prvním je vlastní Zuñigova osobnost a velmi detailní 

rekonstrukce fungování ambasády zohledňující většinu otázek, jež bylo možné na základě 

dostupné pramenné základny zodpovědět, tím druhým dobová diplomatická praxe, kterou 

autorka na základě precizního vytěžení pramenů k chodu Zuñigovy ambasády opět zkoumá 

do pozoruhodných detailů, přičemž zde uplatňuje i dobrou znalost relevantní sekundární 

literatury k dějinám raně novověké diplomacie. Není pochyb o tom, že takto zaměřená 

disertace vhodně zapadá do současného zintenzivněného zájmu o studium inovativně 

chápaných politických dějin prvních století novověku, v jejichž rámci se právě akcent na 

adekvátní interpretaci diplomatické teorie a praxe i osobností jednotlivých diplomatů stává 

jedním z nosných trendů aktuálního výzkumu. 

V rámci domácího dějepisectví má ostatně autorka na co navazovat, neboť tradice zkoumání 

raně novověkých španělských misí u císařského dvora sahá hluboko do 19. století a rozvíjela 

se i v první polovině století následujícího. Antonín Gindely, Josef Borovička, Vlastimil 

Kybal, Bohdan Chudoba a někteří další položili inspirativní základy, na něž s odstupem času 

navázali další na obdobnou tematiku zaměření badatelé (např. Josef Forbelský), ale zároveň i 

prakticky všichni historici, kteří se sice přednostně nezabývali vazbami mezi císařským 

dvorem v Praze či ve Vídni na straně jedné a španělským královským dvorem v Madridu na 

straně druhé, ale politickými dějinami této éry obecně – za všechny zde zmiňme alespoň 

Josefa Janáčka či Josefa Polišenského. V současné době je domácí výzkum raně novověké 

diplomacie opět etablovaným směrem s mezinárodně respektovanými výstupy – uveďme 

v této souvislosti alespoň práce Pavla Marka, Jiřího Kubeše či Rostislava Smíška, 

z nastupující generace badatelů pak například Vojtěcha Kroužila či právě Martiny Bardoňové. 

Je totiž na místě zdůraznit, že některé ze svých výzkumů, předkládaných v rámci disertační 
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práce, už publikovala v podobě dvou rozsáhlých španělsky vydaných studií a jedné studie v 

češtině. 

Neuvádím tuto skutečnost samoúčelně; právě vstup do mezinárodního prostředí badatelů 

zabývajících se dějinami raně novověké diplomacie, jehož dokladem jsou i dvě zmíněné 

studie, totiž umožnila Martině Bardoňové získat velmi kvalifikovanou představu o aktuálních 

trendech v této oblasti, stejně jako o badatelských prioritách jednotlivých historiček a 

historiků z řady evropských států (zde se sluší připomenout nejen její vystoupení na dvou 

prestižních mezinárodních konferencích konaných v červenci 2013 v Madridu a v září 2013 

ve Varšavě, ale především skutečnost, že dlouhodobý důkladný pramenný výzkum, na jehož 

základě je disertace postavena, uskutečňovala přímo ve Španělsku). Nevýhody, které by vstup 

na poměrně frekventované badatelské pole, „zalidněné“ vědci a vědkyněmi z mnoha zemí, 

mohl začínající historičce přinášet, dokázala podle mého názoru Martina Bardoňová přetavit 

ve výhody. Asi nejpřiléhavěji to lze ilustrovat na její kooperaci se španělským historikem 

Rubénem Gonzálezem Cuerva, jehož výzkum aktivit Baltasara de Zuñiga se s tím jejím 

výrazně překryl – zatímco Bardoňová zahájila doktorské studium v roce 2011 a disertaci 

dokončila v roce 2015, González Cuerva svou disertaci obhájil v roce 2010 a tiskem ji vydal 

v roce 2012. Se znalostí této biograficky koncipované práce (respektive její původní verze 

z roku 2010, kterou jí autor ochotně poskytl – a přirozeně jeho dalších dílčích studií), pak 

dokázala Martina Bardoňová ve svém výzkumu vhodně akcentovat jiné otázky (především 

personální skladbu, chod a financování pražské ambasády), než na které se prioritně soustředil 

její španělský kolega, jakkoli vycházela do velké míry z týchž pramenů. Soudím, že právě tato 

„nadnárodní“ dělba práce mezi nastupující generací badatelů zkoumajících peripetie raně 

novověké diplomacie se – už vzhledem k velmi kosmopolitní povaze jejich tématu – jeví jako 

navýsost nosná a vhodná i do budoucna. Vždyť právě výzkum diplomacie a osobností 

diplomatů procházejících v průběhu svých kariér prostředím mnoha evropských zemí je už ze 

své povahy principiálně tématem, které vylučuje jakoukoli „parcelaci“ pramenné základny – 

neboť prakticky vždy může do vybraného tematického segmentu vstoupit jiný badatel, 

zkoumající zdánlivě totéž, avšak akcentující jiné aspekty zvolené problematiky či preferující 

jiná metodologická východiska. 

Právě množství cest, jimiž lze raně novověkou diplomacii zkoumat, se vztahuje i k osobnosti 

a působení Baltasara de Zuñiga. Martina Bardoňová se prioritně soustředila na vytěžení 

diplomatické korespondence a účetního materiálu vztahujícího se k chodu pražské ambasády, 

což koresponduje s tematickým vymezením její práce. Autorce se podařilo podle mého názoru 

velmi zdařile a do obdivuhodných podrobností zrekonstruovat nejen „provoz“ vyslanectví, ale 
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také nápaditě obohatit zkoumání osobnosti samotného vyslance, resp. konfrontovat dobovou 

diplomatickou teorii a praxi – konkrétně známé a oblíbené dílo Juana Antonia de Vera y 

Figueroa El Enbaxador, nabízející obraz ideálního vyslance, s realitou rekonstruovanou na 

základě Zuñigovy diplomatické korespondence (zde se ovšem nabízí otázka po míře 

sebestylizace pisatele, v jehož nejvlastnějším zájmu samozřejmě bylo působit v očích svého 

krále jako vpravdě ideální diplomat, příkladně hájící španělské zájmy). I když se lze přít o 

dílčí interpretační nuance, jsem přesvědčena, že zvolenou pramennou základnu se Martině 

Bardoňové podařilo vytěžit adekvátním způsobem. Mravenčí práce s účetním materiálem 

umožnila rozkrýt otázku financování ambasády; zde velmi oceňuji do textu práce vhodně 

zařazené grafy, které názorně ilustrují autorčiny závěry. Prozkoumání diplomatické 

korespondence zase umožnilo představit Zuñigovu diplomatickou činnost, opět včetně 

zajímavé kvantifikace. Autorka se ovšem soustředila na korespondenci zasílanou do Madridu 

(buď přímo španělskému králi, popřípadě některému z ministrů či sekretářů u madridského 

dvora). To je pochopitelné vzhledem ke skutečnosti, že přednostně zkoumala roli pražské 

ambasády právě ve vztahu k Madridu; pokud by však chtěla podat komplexnější obraz nikoli 

fungování jedné vybrané ambasády, nýbrž Baltasara de Zuñiga jakožto diplomata, bylo by 

určitě na místě vymezit pramennou základnu šířeji (jinak řečeno zahrnout do ní i dopisy 

adresované dalším osobnostem zejména z řad předních evropských státníků sledovaného 

období). 

Jestliže výše naznačené vymezení pramenné základny má vzhledem k tématu práce nespornou 

logiku, pak za určitý problém pokládám sekundární líteraturu k dějinám raně novověké 

diplomacie, na niž autorka odkazuje. Velmi výrazně zde totiž dominují práce v angličtině, 

francouzštině či španělštině na úkor německojazyčných pojednání. Jakkoli lze tento rys práce 

chápat i jako vyjádření určitých metodologických preferencí, nepokládám ho u disertační 

práce za plně odůvodnitelný. U disertace, která se mimo jiné zaměřuje na rekonstrukci 

osobních vazeb a vztahových sítí, by také bylo na místě důraznější úsilí o bližší identifikaci 

některých osob či o podrobnější osvětlení kontextu některých událostí (zde mohly napomoci 

edičně zpřístupněné zprávy benátských vyslanců a papežských nunciů, ale také – v řadě 

případů rovněž vydané – šlechtické ego-dokumenty). Uvedené výtky zacílené na nedostatky 

obsahového rázu pokládám za dílčí a před případným publikováním práce či její části 

odstranitelné; musím však zároveň dodat, že celkový dobrý dojem z předložené disertace 

snižují pochybení formálního charakteru, totiž překlepy a pravopisné chyby, jež zbytečně 

devalvují kvalitní disertační práci, která je výsledkem jinak nesporně poctivého čtyřletého 

badatelského úsilí. 
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Na tomto místě je vhodné dodat, že doktorské studium Martiny Bardoňové lze nade vši 

pochybnost hodnotit jako dobu naplněnou systematickou prací – a to nikoli jen z toho důvodu, 

že doktorandka dokázala splnit všechny povinnosti předepsané individuálním studijním 

plánem včetně předložení disertační práce v horizontu pouhých čtyř let, což je v kontextu 

obvyklé praxe na FF UK stále spíše výjimkou. Za skutečnost hodnou vysokého ocenění 

pokládám už samu volbu nesnadného tématu, stejně jako mnohaměsíční soustředěné studium 

pramenů a literatury přímo ve Španělsku. To by bylo jen obtížně realizovatelné, pokud by se 

Martině Bardoňové nepodařilo pro její výzkum získat grantovou podporu (vnitřní grant FF 

UK 2012, projekt Baltasar de Zúňiga, diplomat u dvorů evropských panovníků. Studium 

pramenů a literatury k životu a činnosti raně novověkého diplomata ve španělských archivech 

a knihovnách, č. projektu VG 004). Na konci tohoto – úspěšně realizovaného – grantu byl 

plánovaný publikační výstup ve španělštině (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). Dalšími 

průběžnýmí výstupy Martiny Bardoňové během doktorského studia se pak staly veřejné 

prezentace jejích výzkumů, ať už na domácí úrovni (v rámci přednášek Kroužku pro dějiny 

raného novověku v roce 2013), anebo na mezinárodní úrovni (výše zmíněné konference 

v Madridu a ve Varšavě konané v roce 2013), přičemž příspěvek z první z nich byl již rovněž 

publikován (Martina Bardoňová, Por tener tantos y tan diversos gastos forçosos.... La 

embajada y sus finanzas (la embajada española en Praga 1608-1617), in: Félix Labrador 

Arroyo (ed.), II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna, Madrid: 

Universidad Rey Juan Carlos: Ediciones cinca, 2015, s. 205–223). Přehled dosavadních 

publikačních aktivit doktorandky pak uzavírá česky vydaná studie ve sborníku z konference 

(Martina Bardoňová, Španělská mise Kryštofa Haranta, in: Věra Kociánová – Šárka 

Kodymová – Vlasta Drábková (edd.), Kryštof Harant ve světle nových objevů. Sborník 

z konference konané ke 450. výročí narození Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, pána na 

Pecce, Pecka 2014, s. 23–30). 

Autorka předložené disertace, která kromě historie absolvovala na FF UK také egyptologii, 

ovládá na velmi dobré úrovni angličtinu, španělštinu a francouzštinu, pasivně pak němčinu a 

přirozeně i jazyky související s jejím druhým oborem  (základy egyptské hovorové arabštiny, 

koptštinu, klasickou egyptštinu a novoegyptštinu). Nejen vzhledem k její vysoce 

nadstandardní jazykové vybavenosti soudím, že je badatelkou plně disponovanou ke kvalitní 

vědecké práci, což už ostatně částečně sama prokázala dokonce i na mezinárodním poli. 
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Přes připomínky, které jsem  v předchozím textu vznesla k disertaci Martiny Bardoňové, mi  

nezbývá než závěrem konstatovat, že její práci navzdory těmto výhradám pokládám za 

výrazně nadstandardní a splňující nároky kladené na tento typ kvalifikačních prací, a proto ji 

doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení prospěla. 

 

 

V Praze dne 31. srpna 2015 

 

 

            Doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D. 


