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Adéla Landová předkládá svou diplomovou práci Les comtes de Buquoy, histoire et 

héritage culturel en Bohême na celkem 91 stranách čistého textu a dalších 21 stranách přílohového 

materiálu.  

Ve své práci si klade za cíl zdokumentovat stopu šlechtického rodu de Buquoy v české 

historii a kultuře a tento cíl se odráží rovněž i ve strukturaci textu. Diplomová práce se skládá ze 

dvou velikých částí. První přináší obecné uvedení do teorie feudální společnosti jako takové – 

feudálních vztahů a jejich dynamiky, teorie přidělování lén, možností jejich přerozdělování – a 

historii rodu de Buquoy od jeho počátků až po nejnovější dobu. Druhá se snaží zdokumentovat 

stopy přítomnosti rodu v Zemích koruny české až současnosti. 

Cíl se diplomantce podařilo splnit nad očekávání. Shromáždila veliké množství 

informací, které předkládá ve velice logicky a přehledně členěném a vždy historicky 

kontextualizovaném textu, a sepsala tak o de Buquoy práci, jež v českém jazyce nemá co do 

úplnosti konkurenci. 

Text je napsán kultivovanou francouzštinou, která zahrnuje náležitou odbornou 

terminologii a překvapí svou korektností a diplomatickým taktem i v komentářích období 

největšího temna – dějin České a Československé republiky – kdy došlo ke zcizení veškerého 

majetku rodu. 

Diplomantka zúročila ve své práci jak svou odbornost v historii, kterou studuje jako 

druhý obor, tak svůj velký osobní zápal a zájem o věc.  

 

Práci vřele doporučujeme k obhajobě. 

 



 

Náměty pro obhajobu práce: 

 

(1) Jsou dostupné materiály ze soudního řešení restitučních nároků rodiny de Buquoy vůči České 

republice? 

(2) Maji ještě de Buquoy nějaká sídla či pozemky i ve své staré vlasti? 

(3) Jak se v současnosti v zahraničních publikacích o rodu mluví? Jako o francouzské, rakouské či 

české šlechtě? 
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