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Studentská vysokoškolská odborná činnost
Doporučení studentské vysokoškolské odborné práce
Ondřej Kukan
Rozbor korespondence Františka Ferdinanda d´Este a Viléma II.

Posuzovaná odborná práce se soustředila na analýzu korespondence mezi posledním
německým císařem a pruským králem Vilémem II. a rakousko-uherským následníkem trůnu
Františkem Ferdinandem d´Este v letech 1908-1914. Vzhledem k tomu, že se většina dopisů
Františka Ferdinanda d´Este nedochovala, autor analyzoval především dopisy, jejichž autorem
byl Vilém II.
Dopisy byly analyzovány chronologicky a autor se zaměřil na hodnocení jejich spolupráce,
respektive rekonstrukci a komparaci jejich politických názorů. Informace z korespondence jsou
konfrontovány ze závěry historiků české, rakouské, německé a anglosaské provenience.
Autor došel k závěru, že dvě hlavní oblasti zájmu v zahraniční politice, komentované
v dopisech, byly ze strany Viléma II. vztah k dohodovým mocnostem, zejména k Velké Británii
a Rusku, a dále balkánská politika.
Práce je podnětná zejména jako příspěvek k analýze názorů německého císaře na balkánskou
politiku, kterou komentuje v dopisech určených následníkovi trůnu Rakousko-Uherska, tedy
státu, který byl Německu ve sledovaném období nejbližším spojencem. Díky tomu můžeme
nahlédnout na Vilémovu prezentaci názorů muži, s nímž přirozeně počítal jako s příštím
rakouským císařem.
Soutěžní práce je součástí bakalářské práce Ondřeje Kukana, v níž se spolupráci obou mužů
v uvedeném časovém úseku věnuje podrobněji, a kromě politické spolupráce představuje i
aktéry jako takové.
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Po formální stránce je studie standardně vybavena, plně vyhovuje požadavkům kladeným na
tento typ práce. Autor opřel analýzu a popis o kvalitní zdroje a předložil v rámci soutěže značně
erudovanou studii opírající se o metody analýzy pramenů, politických dějin a dějin
mezinárodních vztahů. Místy se pokusil o vlastní interpretaci a komparaci. Uvedl řadu událostí
s přesnou datací, je znát, že se snažil o co největší faktografickou korektnost.
Práce je dle mého názoru přínosná a doporučuji ji za Ústav světových dějin Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy do Celostátní studentské vědecké konference Historie 2020.
V Praze dne 26. února 2020

Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

Ústav světových dějin
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

Tel.: (+420) 221 619 207

usd@ff.cuni.cz
http://usd.ff.cuni.cz

