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POSUDEK DIZERTAČNÍ PRÁCE 

 

Cílem politologicko-historické studie Jana Květiny je formování vzorců 

raně-novověkého politického myšlení analyzované v úloze proto-moderních 

základů kolektivní identifikace v rámci procesu utváření národní identity. 

Velmi rozsáhlá práce je rozdělena do tří kapitol, či snad lépe řečeno 

(s přihlédnutím k jejich délce) dílů. Už sám úvod je velmi vyčerpávající. Je 

rozdělen do pěti podkapitol, přičemž v poslední části jsou stanoveny základní 

výzkumné otázky,  na které se autor ve své studii snaží odpovědět.  

První kapitola samotné práce s názvem Teorie republikanismu a politická 

identita se zabývá samotnou problematikou republikanismu. Kapitola druhá 

Rzeczpospolita: kontext „východního“ republikanismu se soustředí na obecnou 

charakteristiku republikanismu v prostředí raně novověkého Polska. 

Nejrozsáhlejší je kapitola třetí nazvaná Diskurz republikánského mýtu polské 

aristokracie.  

Autor v celém textu prokazuje hlubokou znalost předmětu svého 

výzkumu, schopnost pojímat jej v širším dobovém kontextu a v pohledu jak 

chronologicko-vývojovém, tak i systematicko-strukturálním. Práce je založena 

na úctyhodném množství konkrétního faktografického materiálu, který J. 
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Květina vytěžil při své rozsáhlé badatelské práci a doplnil kriticky 

prověřenými údaji ze širokého, velmi různorodého spektra dostupné 

relevantní literatury. Tento více než solidní faktografický základ autorovi 

umožňuje dokládat a doplňovat prakticky všechny své informace podrobnými 

odkazy, které svědčí o jeho důkladné znalosti tématu.  

Předložená studie má hned od úvodních stránek charakter detailní 

mozaiky a zejména mimořádně rozsáhlá třetí kapitola je neocenitelným 

zdrojem informací k formování raně novověkého myšlení elit v polsko-

litevském soustátí. Autor neztrácí kontrolu nad látkou, jeho výklad má pevný 

řád a strukturu (umocněnou ještě vhodným členění textu), patřičnou jazykovou 

úroveň, potřebnou jasnost a zřetelnou linii systematického výkladu, směřující 

k postupnému objasnění všech základních aspektů zkoumané otázky. Jan 

Květina navíc prokazuje svou vědeckou erudici hned v několika oborech 

(politologii a historii) a také schopnost logické argumentace.  

Posuzované práci lze jen stěží něco závažnějšího vytknout. Připomínky 

jsou marginálního charakteru a rozhodně hodnotu práce nijak nesnižují. Autor 

občas coby synonymy užívá pojmy aristokracie a šlechta, což je mimořádně 

diskutabilní a to i v polském prostředí kde de iure zůstala zachována právní 

jednota šlechtické obce a nezformoval se (jako např. v Uhrách či českých 

zemích) panský stav (magnáti, pol. magnateria). Přesto byly rozdíly mezi zdejší 

šlechtou velmi pronikavé a pojmem aristokracie lze i zde označit jen nejbohatší 

a nejvlivnější rodiny. V práci je také možné nalézt několik překlepů a 

gramatických chyb, jimž se ovšem v takto rozsáhlém díle lze vyhnout jen 

s obtížemi. 

Osobně hlavní problém práce nevidím v odborné rovině, ale 

v mimořádné informační „hutnosti“ textu, který nelze číst, ale jen intenzivně 

studovat. To by mohlo způsobit, že dopad této mimořádně zajímavé a v mnoha 

ohledech průkopnické práce může zůstat omezen jen na velmi úzký kroužek 

nadšenců pro tuto problematiku.  
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Je však třeba konstatovat, že je vysoce pravděpodobné, že se studie Jana 

Květiny stane pro svou komplexnost a systematičnost jednou ze základních 

prací k vývoji myšlení polských elit raného novověku. Proto jsem přesvědčen, 

že předložená dizertační práce má dostatečné kvality pro udělení titulu Ph.D. a 

plně doporučuji ji k obhajobě.  

 

V Praze 11. ledna 2018 
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