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Tomáš Masař 

Politický systém Německého císařství 1871-1914 

Diplomní práce se zaměřila na vznik sjednoceného Německa a jeho ústavního 

systému. Největší část práce je věnována postavení císaře, říšského kancléře, 

Spolkové rady, Říšského sněmu a klíčových politických stran v rámci ústavního 

systému. Na základě této analyticko-popisné části se autor pokusil o analýzu ústavy 

sjednoceného Německa se spolkovou ústavou z roku 1849 a pruskou ústavou z roku 

1850. 

Vycházel při tom především z německé a české odborné literatury, zčásti 

deklaruje, že své závěry opírá i o studium vydaných pramenů. Klíčovým zdrojem byla 

díla historiků Hubera, Boldta, Nipperdeye a Litsche. 

Problém je, že podle poznámek pod čarou žádný pramen vytěžen nebyl. 

Nenašel jsem žádný přímý citát z ústavních textů ani z Bismarckových pamětí. 

Internetové zdroje uvedené v seznamu použitých pramenů také nejsou ani jednou 

citovány. Dokládá to i fakt, že v úvodu ("Literatura") není hodnocení pramenů, ale 

pouze odborné literatury. Nicméně hodnocení odborné literatury je velmi zdařilé, 

stejně jako výběr klíčových studií. Postrádám též využití denního tisku, což je pro 

dějiny 19. století samozřejmou součástí heuristiky. 

Pozitivně hodnotím využití časopiseckých studií - mj. Historische Zeitschrift, 

Historický obzor (nepíše se s velkým "o"!), Dějiny a současnost. Autor samozřejmě 

mohl sáhnout i po dalších studiích z jiných časopisů a sborníků: 

SCHICKEL, Alfred, Die Reichsverfassung von 1848, in: Damals 7, 1975, H. 11, 

s.1035-1042 

DIETRICH, Richard, Der preussisch-sachsische Fridensschluss vom 21. Oktober 

1866. Ein Kapitel aus der Vorgeschichte der Norddeutschen Bundesverfassung, in: 

lahrbuch fůr die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands, 4, 1955, s. 109-156 

P APE, Matthias, Die Verfassungsgebungen in Preussen 1848-1850, in: Zeitschfrift fůr 

Neuere Rechtsgeshichte 22, 2000, s. 188-217 



RUMPLER, Helmut, F6deralismus als Problem der deutschen Verfassungsgeschichte 

des 19. Jahrhunderts (1815-1871), in: Der Staat 16,1977, s. 215-228 

WADLE, Elmar, Staatenbund oder Bundesstaat? Ein Versuch uber die alte Frage nach 

den fóderalen Strukturen in der deutschen Verfassungsgeschichte zwischen 1815 und 

1866, in: STAATLlCHE VEREINIGUNG. F6rdernde und hemmende Elemente in der 

deutschen Geschichte. Hrsg. von Wilhelm BRAUNEDER, Berlin 1998, s. 137-170 

Diplomant předložil práci, která kombinuje metody politické a právní historie. 

Z obsahové stránky snesl velké množství informací, ze kterých sestavil zdařilý popis 

ústavního systému. Po formální stránce je studie standardně vybavena, plně vyhovuje 

požadavkům kladeným na tento typ práce. Jazyková stránka je na dobré úrovni, 

úprava práce profesionální. Oceňuji zařazení tabulek. Celkově se dá konstatovat, že 

autor odevzdal zdařilou diplomovou práci, prokázal odborné znalosti a dovednosti, na 

jeho práci lze případně navázat dalším studiem - především nevydaných a vydaných 

pramenů. 

Práci plně doporučuji k obhajobě. 
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