
Posudek oponentky na magisterskou diplomovou práci Heleny Hanušové 

s názvem 

„Aristokraté a válka. O válce roku 1866 v dopisech a denících Karla, 

Rudolfa Karla a Arnošta Chotka. Edice vybraných písemností.“ 

 

Autorka si pro diplomovou práci zvolila zajímavé téma, relativně úzké, když se 

chce věnovat vztahu Chotků k válce, emocionálnímu obrazu války roku 1866 

v ego-dokumentech z pera tehdy žijících členů Chotkovy rodiny a hledat v nich 

názory na válečné události. 

Napsala vyspělou esej, která prezentuje autorčiny pevně utvořené názory. 

Diplomantka prokázala nadhled nad tématem „válka“. 

Kolegyně Hanušová ve své práci vedle zpracování pramenů a popisu faktů 

poměrně často používá, zejména v úvodní části, paralely se současností. Tady 

bych doporučovala pracovat s vlastními dojmy a postřehy ze současnosti trochu 

střídměji, diplomka by měla být trochu více nadčasová, tyto paralely budou s 

odstupem trochu nepochopitelné. Postřehy, které dnes chápeme, s časem asi 

odezní, stanou se příštím čtenářů méně pochopitelnými, protože časy se mění… 

Samotné téma je velmi zajímavé, ale pro mě je předložené zpracování vlastně 

extraktem z literatury, které je jak o Chotcích, tak o válce 1866 relativně hodně. 

Kromě toho si nejsem jistá, zda Chotkové jsou ta správná rodina, která byla pro 

dané téma zvolena. 

V první kapitole diplomantka popisuje historii rodu Chotků, hlavně na základě 

Cermanovy monografie. Vybírá momenty, které souvisejí s jejím vlastním 

tématem a bezděčně – nebo záměrně? – ukazuje ve vybraných momentech 

z chotkovské historie, jak úřednická kariéra závisí na přízni panovníka, či 

představeného úřadu, a to v pozitivním i negativním smyslu. 

Chotkové jsou úřednická šlechta, která svou kariéru a vlastně svou existenci 

založila na loajalitě k panovnickému domu a na službě státu. Proto si myslím, že 

se nedá moc očekávat ani v jejich osobních písemnostech vyjádření soukromých 

názorů. Byli vychováváni k disciplíně a poslušnosti. Museli kvůli tomu spíše 

potlačit osobní mínění v těchto záležitostech, a pokud nesouhlasili, tím spíše své 

mínění nemohli vyjádřit, protože nikdy nebylo jisté, komu se jakýkoli psaný 

záznam mohl dostat do ruky.  

Diplomka obsahuje dobrou metodologickou kapitolu: metoda sonda + 

komparativní metoda sedí, hodí se k tématu. 



 

Pokud jde o další využití pramenů, autorka více pracuje se snadněji čitelnou i 

pochopitelnou částí pramenů – sama píše, že bohaté deníkové záznamy (i 

korespondence, která je navíc v různých jazycích) Karla Chotka jsou špatně 

čitelné, a proto se často dovolává na tzv. Memorabilia. Shodou okolností obojí 

znám: Memorabilia jsou výběrem, zjednodušením záznamů z podrobnějších 

deníků; nepovažovala jsem je při vlastním starším bádání o Chotcích za deník – 

viz autorčina poznámka o tom v textu - za vlastní deník kvůli stručnosti, je to 

výtah z deníkových záznamů – jak pak autorka diplomky sama uvádí na s. 27, 

44 atd. 

Memorabilia jsou opravdu hodně dobře čitelná a Chotkovy deníky jsou naopak 

opravdu nesnadno, ale přesto čitelné, minimálně obsah sdělení jde takřka vždy 

rozluštit. Nemusí se jít úplně po písmenkách, ale pátrat více po smyslu a vždy 

lze z deníků pochopit, co pisatel míní. Složitější tam je pak dohledat reálie, o 

nichž píše, protože často jde buď o interní rodinné záležitosti, nebo o informace, 

které byly současníkům pochopitelné, ale později těžko dohledatelné.  

Tady bych paralelně k tomu odkázala na svou poznámku výše, že autorka se 

má sama zdržet poznámek k současné situaci, časem čtenáři i s její diplomkou, 

resp. aktualizačními postřehy, budou mít problémy rozluštit, co myslela. Ale do 

deníků a korespondence tyto postřehy patří, do diplomky ne. 

Práce má trošku jednoduchý závěr, krátký, což však vyplývá i z toho, že téma je 

sice velmi zajímavé, nicméně spíše na esej než na materiálovou diplomovou 

práci, která na základě pramenů, které jsou zcela v pořádku, by měla dojít k 

nějakým širším závěrům: na diplomku je výsek, kterým se zabývá, příliš úzký. 

Vysoko je třeba vyzdvihnout pečlivost, s níž byla připravena edice: je moc dobře 

připravená, přehledná, podrobně vysvětlená specifika písemností. Jen – není 

editovaných písemností trochu málo na magisterskou diplomku? 

 

Autorka očekávala názory na válku – já bych je u úřednické šlechty moc 

neočekávala; hledala bych je z 1. společnosti spíše u Schwarzenbergů, u dalších 

tradičních šlechtických rodin pak spíše mezi představiteli 2., tedy o něco nižší 

části společnosti. Budou spíše u rodin,  které se angažovaly na tomto poli spíše 

individuálně než programově generačně, možná u některých politiků, kteří hájili 

nebo odsuzovali státní politiku, vojenské koalice apod. Chotkové byli úředníci, 



vykonavatelé státní i zemské moci, příliš loajální. V jejich denících je příliš 

patrná autocenzura – zmiňují jen velmi objektivní dění, jsou hodně popisné – 

tedy i málo emotivních záznamů nejen z politiky, ale třeba i o dětech apod. 

Totéž platí i pro válečné scény – zafungovala cenzura, vojenské tajemství apod.  

 

Z formálních nedostatků: 

s. 11 - Jednota k povzbuzení průmyslu vznikla hlavně z podnětu Josefa kn. 

Dietrichsteina, ne Karla Chotka, ten ji podpořil ze svého úřadu a samozřejmě 

s ní úzce spolupracoval. 

Jinak velmi přesná, promyšlená charakteristika Karla hr Chotka. 

s. 36 - Chybí teoretická literatura k využití tisku, tj. jak pracovat s novinami jako 

pramenem a vůbec např. citace katalogu výstavy Národního archivu z roku 

2002, Roubíka. 

U internetových zdrojů chybí datum, kdy byly použity. 

 

Práci bych hodnotila nejspíše jako velmi dobrou a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Praha, 31. 8. 2016    

                                                       

                                                              PhDr. Milada Sekyrková, CSc. 

 

 

 

 


