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Vojt ěch Raiman: Návrat krále? Restaurační pokusy Karla Habsburského v Maďarsku 
v roce 1921 ve světle mezinárodních vztahů v Evropě 
 
Už dlouho jsem neměla k posouzení text tak po všech stránkách znamenitý, jako je bakalářská 
práce Vojtěcha Raimana. Autor si vybral téma z  období meziválečných dějin, což není zas 
tak příliš časté u bakalářských prací, a uchopil je specifickým způsobem. Restaurační pokusy 
Karla Habsburského v Maďarsku nahlížel ze zorného úhlu  především mezinárodní politiky. 
V úvodu si stanovil cíl práce, „postihnout aspekty, které vedly Karla Habsburského 
k pokusům o návrat do Maďarska, a dále podat  souhrnný přehled reakce v zahraničí, 
vystihnout skutečnou motivaci diplomatických kroků jednotlivých států a účel, který tyto 
kroky měly sledovat“. Dlužno říci, že autor záměr své práce beze zbytku splnil. 
     Práce se zaměřila na tři hlavní okruhy: 1. na vnitropolitickou situaci v Maďarsku, které se 
vyrovnávalo s následky revolucí v roce 1918 a 1919 a především s důsledkem trianonské 
mírové smlouvy a zároveň řešilo pro ně zásadní královskou otázku, 2. na poměr vznikající 
Malé dohody k Maďarsku, která byla nejdůslednějším odpůrcem restaurace Habsburků a 3. na 
vztah dohodových mocností ke Karlovu pokusu a jeho konsekvencím z hlediska z hlediska 
jejich představ o uspořádání střední Evropy. Tomu odpovídá i členění práce. První kapitola 
nazvaná Předpoklady restaurace analyzovala hlavní důvody, které vedly Karla Habsburského 
k jeho prvnímu restauračnímu pokusu,  jeho představy o situaci v Maďarsku a ve srovnání s 
tím maďarskou realitu, a zároveň i stanovisko jak Malé tak velké Dohody ke Karlovým 
snahám, respektive k problému tzv. královské otázky v Maďarsku. Druhá kapitola se zaměřila 
na rozbor konkrétních událostí v souvislosti s prvním Karlovým pokusem usednout na 
maďarský trůn a   důsledků, které tento Karlův počin vyvolal jak na maďarské tak 
mezinárodní politické scéně.  Poslední kapitola se zabývá Karlovým druhým restauračním 
pokusem, a to jak  z hlediska  reakce na tento pokus ze strany maďarských politiků, tak 
mezinárodní politiky. Autor analyzuje diferencovaný postoj  států Malé dohody k této 
záležitosti,  ultimativní Benešovy  požadavky, i  postoj jednotlivých dohodových velmocí jak 
k otázce detronizace Habsburků, tak k otázce hodnocení malodohodového angažování se 
v odporu proti restauračním pokusům. 
     Bakalářská práce Vojtěcha Raimana je hodna vysokého ocenění jak po obsahové, tak po 
formální stránce. Odkazuje na bohatou literaturu české i maďarské (v anglickém překladu) 
provenience, autor ji  však nepřejímá otrocky, ale dochází k formulování vlastních závěrů a 
souvislostí. Za nejcennější části práce považuji pregnantní postižení postojů tří subjektů ke 
Karlovým restauračním pokusům, dohodových mocností, sousedů Maďarska a maďarských 
vládních politiků a zařazení těchto postojů do mezinárodněpolitických souvislostí. 
     Rovněž tak po formální stránce práce nemá chybu. Velké uznání zasluhují vyjadřovací 
schopnosti autora, které se projevují v jeho přesných formulacích a čtivém jazyku. Za zmínku 
stojí i bezchybný pravopis, věc, která dnes není tak docela běžná. 
     Drobné výhrady, které jsem měla k první verzi textu, autor odstranil, takže předkládané 
verzi nemám co vytknout. 
     Práce svou úrovní vysoce překračuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Hodnotím ji 
známkou: výborně. 
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