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Renata Budská : Konrád Adenauer (v letech 1876 - 1955); 
Magisterská diplomová práce; 
FFUK, Ústav světových dějin, Seminář nejnovějších dějin; 
Praha, 2008, 188 s. rkp; 

Biografie náleží k nosným sloupům soudobé historiografie, zvláště když je 
věnována osobnostem, které výrazně profilovaly vzdálené či nedávno minulé 
dění. K takovým výrazným představitelům světové politiky 20. století nesporně 
náležel německý politik a první kancléř Spolkové republiky Německo Dr. 
Konrád Adenauer, a je až s podivem, že tomuto muži věnovala soudobá česká 
historiografie prozatím malou pozornost. (S v)jimkou knihy Miloslava Nováka 
a studie kolegy A. Skřivana.) Proto je podle mého soudu nutné přivítat 

magisterskou diplomovou práci slečny Renaty Budské, jejímž tématem byla 
Adenauerova osobnost v čase jeho působení v Kolíně nad Rýnem v prvních 
desetiletích 20. věku, ale především v období formování a ranné existence 
Spolkové republiky Německo. 

V prvních dvou kapitolách autorka sledovala rodinné zázemí svého hrdiny, 
jeho studijní léta a první kroky profesní kariéry, které vyústily v první dosažené 
metě, tj. ve ťunkci starusty Kolína nad Rýnem. Zdůraznila Adenauerovy 
osobnostní rysy, které poznamenaly jeho činnost i v pozdějších letech -
hlubokou křesťanskou víru, pracovitost, loajalitu VUCI státu, vědomí 

sounáležitosti se západním civilizačním okruhem, snaha o spolupráci s Francií, 
konzervativismus, ale i určitý macchiavelismus. (V TOmto ohledu se kolegyně 
Budská věno'vala i krátkému času Adenalierovy spolupráce s porýnskými 
separatisty.) Stručně zrekapitulovala i Drotagonistův život v ústraní v letech 
nacistické Třetí říše. 
Těžištěm práce jsou však kapitoly, které jsou věnovány aktivitám "starce 

z Rhondorfu" v poválečnému dění- formování Křesťansko demokratické strany, 
konstrukci západoněmeckého státu, vytváření jeho zahraniční orientace, 
obtížnému procesu remilitarizace, podílu na západoevropské integraci, atd, 
Renáta Budská začlenila Adenauerovu politickou činnost do širšího kontextu 
vnitroněmeckého i zahraničního dění, přičemž důraz na mezinárodní souvislosti 
německé otázky výrazně přispívá k pochopení kancléřova politického 
rozhodování, jehož leitmotivem bylo nezpochybnitelné přesvědčení o pevném 
místě SRN ve euroatlantických strukturách. 
Předložená magisterská pr{lce je velmi dobře ukotvena v soudobé relevantní 

literatuře. Autorka se bezpečně orientuje v evropském poválečném dění. Umí 
pracovat s jazykem, její stylistika má kvalitní úroveň. ( Přiznám se, že praCI 
jsem četl s velkým potéšením.) Doporučoval bych její stěžejní kapitoly 
publikovat. 



Sečteno a podtrženo : Renát~ Budská napsala kvalitní magisterskou práci, kterou 
mohu o.~pov~d_ně ~oporuĚit ~ tá~bhajobě před státní zkušební komisí. 
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