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Stanisława Orzechowského a Andrzeje Frycze Modrzewského” 
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I. Stručná charakteristika práce 

Práce se zabývá okruhem otázek souvisejících s raně novověkým polským politickým myšlením, a to na 

příkladu díla tří v tomto kontextu významých osobností: Andrzeje Frycze Modrzewského (1503–1572), 

Stanisława Orzechowského (1513–1566) a Łukasze Opalińského (1612–1662). Autor se zaměřil 

zejména na problematiku republikanismu šlechty polsko-litevské unie ve vztahu k procesu formování 

předmoderní identity polského politického národa. Bezprostředně tak navázal na svou dřívější práci, 

která vyšla knižně pod názvem Šlechtická demokracie. Parlamentarismus v polsko-litevském státě 

v 16.–17. století (Červený Kostelec 2011). Již z tohoto konstatování je zřejmé, že se autorův badatelský 

zájem už poměrně dlouhou dobu soustředí na výzkum politického systému, politické kultury a 

politického myšlení raně novověké Rzeczpospolité, které v posuzované disertační práci souhrnně 

nazývá republikánským mýtem polské aristokracie. Nutno však dodat, že se v tomto případě jedná o 

zpracování látky nové – jak z hlediska zvoleného tématu, tak i metodologických postupů, jež konvenují 

zejména bádáním o dějinách idejí.  

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

  

Především bychom měli pozitivně zhodnotit autorovo badatelské úsilí, jež se projevilo ve třech 

zásadních rovinách či aspektech: rozsah práce (540 stran), využité prameny a odborná literatura, 

formulace vlastních názorů (právě v tomto pořadí). Práce se vyznačuje přehledným a logickým 

členěním do jednotlivých kapitol a podkapitol; nechybí stukturovaný a relativně obsáhlý úvod a závěr; 

bibliografie koresponduje s poznámkovým aparátem. Autor nepodcenil ani jazykovou úroveň svého 

vědeckého zpracování; dovedně pracuje s prameny i mnohojazyčnou odbornou literaturou, aby na 

tomto pevném a širokém základu mohl následně formulovat vlastní názory a teze či rozvíjet vlastní 

„příběh“. Zvláště v kontextu české historiografie, resp. české historické a politologické polonistiky, by 

tato práce (samozřejmě pokud v nějaké podobě vyjde tiskem) mohla sehrát pozitivní roli. Dodejme jen, 

že její autor je již v současné době, a to zcela právem, pokládán za příslušníka nejmladší generace 

(nadějných) českých polonistů.  

 

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

 

Vzhledem k tomu, že o hlavních kladech posuzované práce již byla řeč, měli bychom nyní také obrátit 

pozornost na případné dílčí nedostatky či diskutabilní otázky: 1. v názvu disertační práce – dle mého 

soudu – absentuje jméno třetího protagonisty, Łukasze Opalińského; 2. mnoho nasvědčuje tomu, že 

autor průběžně pracuje s pojmy aristokracie a šlechta výlučně jako se synonymy; 3. první část úvodu 

věnovaná stereotypům polské identity jen velmi okrajově souvisí s hlavním tématem práce, její vlastní 

obsah by pak vyžadoval mnohem větší provázanost a hlubší analýzu; 4. osobně se domnívám, že 

v poznámkách pod čarou by úplně postačil zkrácený zápis, tzn. bez „op. cit.“;  5. číslování v textu není 



jednotné – dalo by se říci, že nesprávně propojuje český a polský citační úzus, když umísťuje čísla 

poznámek pod čarou někde za interpunkční znaménka, jinde naopak před ně; 6. překlepů (vesměs 

v polštině) celkově sice není mnoho, ale mohlo by jich být i méně (např.: s. 186 a 522  europizacji 

místo europeizacji, s. 226 – Modrewského místo Modrzewského, s. 519  Opor místo Opór atd.); 7. 

v bibliografii není vždy důsledně používána kurzíva; 8. protože práce je psána v českém jazyce, 

přimlouval bych se za využívání i českých překladů odborné literatury (viz Hagen Schulze, Stát a národ 

v evropských dějinách, překlad Pavla Lutovská a Karel Kubiš, Praha 2003). 

Jak již bylo explicitně naznačeno, celkové hodnocení práce jednoznačně vyznívá ve prospěch autora. 

Rád bych zde však ještě jednou vyzdvihl alespoň následující pozitivní stránky, kterými jsou 

koncepčnost, samostatnost, strukturovanost, přehlednost, zevrubná znalost pramenů i odborné 

literatury a jejich vhodné promítnutí do textu. Hlavní badatelský přínos představuje zvláště třetí 

kapitola věnovaná republikánskému mýtu v dílech předních polských politických myslitelů raného 

novověku; parciálně již o tom svědčí i autorova studie na stránkách ústředního českého historického 

časopisu: Jan Květina, Politický dialog Łukasze Opalińského jako odraz ambivalentní tradice polského 

republikanismu, Český časopis historický 115, 2017, č. 4, s. 10171045.     

 

Dotazy k obhajobě 

1. Jak byste charakterizoval pojmy národní stereotyp a heterostereotyp? 

2. V čem spatřujete provázanost předmoderní a moderní polské (národní) identity a z jakých důvodů? 

3. Zařaďte polský republikanismus, sarmatismus a mesianismus do evropského kontextu.  

 

Závěr  

 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto ji doporučuji k obhajobě  

a předběžně ji klasifikuji jako prospěl. 

12. února 2018 Roman Baron, v. r. 

 


