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Německé dějiny 19. století a otázka politického vývoje Německého 

císařství je dodnes vděčným tématem řady historických prací a edic jak u nás, tak 

v zahraničí. Je pochopitelné, že největší pozornost věnují této záležitosti němečtí 

badatelé. V této souvislosti vznikla řada syntetických i analytických prací, stejně 

jako mnoho rozsáhlých jak politických a ústavních dějin, tak i memoárů a 

korespondence předních osobností. Několik historických i pramených prací 

týkajících se tohoto tématu vzniklo i na filozofické fakultě Univerzity Karlovy 

(František Stellner, Jan Hálek). 

Stranou pozornosti českých badatelů ale dosud (až na výjimky) zůstával 

důkladný rozbor politického systému císařství, kterým se zabývá ve své 

diplomové práci Tomáš Masař. Jak sám uvádí, byl právě on jednou z klíčových 

otázek nového německého státu. Ten byl určen za prvé ústavou Německého 

spolku, která plynule navazovala na ústavu Severoněmeckého spolku z roku 1867, 

a následně pak samotnými aktéry politického systému. Autor v jednotlivých 

kapitolách rozebírá "předdějinou" dobu císařství, tedy politický vývoj 

Německého spolku v letech 1815-1871, následně pak politický systém císařství a 

jeho ústavu a v závěru se pak pokouší o srovnání Srovnání ústavy z roku 1871 

s říšskou ústavou z roku 1849 a pruskou ústavou z roku 1850. 

Páteří celé práce jsou tedy kapitoly: Politický systém císařství a jeho 

ústava a Srovnání ústavy z roku 1871 s říšskou ústavou z roku 1849 a pruskou 
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ústavou z roku 1850. Zejména kapitola Politický systém císařství svědčí o 

historických a politologických znalostech autora diplomové práce. Za přínosné 

považuji zejména záměr zabývat se skutečným vlivem císaře na politiku říše. 

Bohužel zde T. Masař nevyužil nabízející se možnosti a stručná charakteristika 

vlád jednotlivých panovníků v podobě stručných medailonů je podle mého názoru 

nedostatečná. S podivem také musím konstatovat, že při hodnocení osobnosti 

Viléma II. nevyužil životopis tohoto německého panovníka z pera F. SteHnera, 

který je základní monografií vyšlou v českém jazyce a to přesto, že ji zmiňuje 

v úvodu. Nechápu také, proč autor nevyužil při své práci jediného (byť vydaného) 

pramene k německým ústavním dějinám. 

Zajímavá a vyčerpávající je podkapitola Volby do Říšského sněmu 

s přehlednými tabulkami a grafy, stejně jako zhodnocení systému politických 

stran. Ani zde ale nevychází z pramenů a vychází jen z Deutsche Geschichte T. 

Nipperdeye a klasické práce H. Boldta Deutsche Verfassungsgeschichte. Za 

přínosnou považuji i závěrečnou kapitolu Srovnání ústavy z roku 1871 s říšskou 

ústavou z roku 1849 a pruskou ústavou z roku 1850, ve které T. Masař postihuje 

základní shody a rozdíly uvedených konstitucí. Také zde ale mají poznámky jen 

výkladový charakter a s výjimkou Boldtovy a Nipperdey studie (a citace z článku 

L. Galla v Historische Zeitschrift) zde není jediný odkaz na prameny ani jinou 

literatury. V celé práci bohužel postrádám podobnou komparaci říšské ústavy 

s ústavami ostatních německých států. Důležité by toto srovnání bylo zejména 

v případě větších států, tedy Bavorska, Saska, Wurttemberska a Bádenska, které 

hrály v císařství významnou roli. Postrádám také analýzu dobového hodnocení 

říšské ústavy příslušníky jednotlivých sociálních skupin říše. 
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Přes všechny uvedené výhrady doporučuji diplomovou práci Tomáše 

Masaře k obhajobě. 

Navrhované hodnocení: dobře. 

V Praze 31. srpna 2008 

doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 

Ústav světových dějin FF UK 
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