
Komentář školitele k dizertační práci Jana Květiny: 

Republikánský mýtus polské aristokracie: Raně novověké pojetí politické 

identity Stanislawa Orzechowského a Andrzeje Frycze Modrzewského 

 

Jan Květina nakonec odevzdal svoji dizertační práci šest let po jejím zadání. Přitom rozhodně 

nepatřil k laxním studentům a já mohl v průběhu jeho doktorandského studia s naprostou 

jistotou potvrzovat, že pokračování jeho studia je vynucené přemírou dalších odborných 

aktivit. Samo studium Janu Květinovi mohlo prospět jen z části. Při svém samostatném 

kreativním přístupu nepotřeboval ani motivaci a při dlouhodobém, jasně vyhraněném zájmu, 

ani orientaci v tématu. V tomto smyslu mohu jen konstatovat, že kolega Květina patřil a patří 

k nejnadějnějším studentům, které jsem v době svého působení na fakultě měl možnost blíže 

poznat. Vstupoval do návazného doktorandského studia jako samostatně pracující badatel, 

který se již na jeho samém počátku mohl vykázat vydanou odbornou monografií a studií 

(Jimp). V následujících letech pak pravidelně publikoval další odborné práce doma i 

v zahraničí, a to dvě monografie, kapitolu v kolektivní monografii a tři studie (Jimp). Část 

těchto výstupů vzešla z aktivního podílu na řešení grantového projektu GACR (T. G. Masaryk 

a Slované, č.  P410/12/1136). Bylo jen logické, že pro soustředěné dokončení své dizertační 

práce zažádal o stipendijní pobyt v britském Oxfordu a vzhledem ke svým dispozicím jej také 

získal, práci dokončil a dále dál tak rozšířil své kontakty a tím i možnosti dalšího růstu. Proto 

nepřekvapuje, že již během studia využil Květina nabídky místa asistenta na Metropolitní 

univerzitě v Praze. 

Předkládaná práce jen potvrzuje dlouhodobý a soustředěný zájem o téma, jeho postupné 

rozrůstání a výrazné přesahy. Základní zpracovávané téma, specifický vklad polské šlechty do 

evropské republikánské diskuse, je výborně koncepčně rozloženo, čemuž napomáhá 

kombinace teoretické úvahy s historicky zakotveným výkladem. Obě tyto roviny přitom 

prokazují jak kvalitní přípravu, tak nadhled autora. Práci považuji za nadmíru zdařilý 

badatelský počin, který si nepochybně zaslouží pozornost nejen v českém akademickém 

prostředí. 

Vzhledem k výše uvedenému vřele doporučuji práci připustit k obhajobě. 

 

V Hýskově 20. 2. 2018.      Komentář zpracoval 

Prof. Mgr. Vratislav Doubek, Dr. 


