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Cíl práce: 

Cílem práce je analýza role hraběte Lva Thuna za revoluce a kritika dosavadních 

metodologických přístupů české historiografie k interpretaci rozchodu konzervativní 

aristokracie s liberálním měšťanstvem. 

 

Charakteristika práce: 

Tato bakalářská práce je tematizována na úrovni disertace, kvalitou zpracování předčí mnohé 

diplomové práce. Jedná se o ucelené, vyzrálé a dobře vystavěné dílo, vydatně založené na 

vyhodnocení často doposud nepoužitých archivních materiálů a na analýze dobové a 

sekundární literatury a na interpretaci Thunových traktátů a také osobní korespondence, která 

byla buď vydána anebo je stále ukryta v děčínské pobočce Státního oblastního archivu. 

Hlavním objektem zkoumání je sice jeden konkrétní elitní aristokrat, ale záběr práce je daleko 

širší a důsažnější, neboť se zabývá mimo jiné také obecnými důvody společenského „sestupu“ 

šlechty a analýzou konzervativní ideologie či ideologií v éře počínajícího nacionalismu. 

Původní zadání směřující k ozřejmění role aristokrata za revoluce bylo přeformulováno na 

komparaci Thunových veřejných a neveřejných úvah a konceptů z doby před a po revoluci.    

 

Metoda zpracování: 

V této práci, kterou se zdráhám nazvat jenom bakalářskou, jde v první řadě o interpretaci 

dobových „politických“ textů, jejichž autorem je právě přemýšlivý aristokrat Leo Thun, který 

se v revoluční krizi dostává shodou okolností do velmi prestižního a také riskantního 

postavení nejvyššího zeměpanského úředníka v Čechách, tedy prezidenta gubernia. 

Interpretace těchto textů je provedena zcela profesionálně a velmi často je metodicky 

zaštítěna podněty, které přinesla do historie diskurzivní analýza. Textologické kritice jsou 

podrobeny také hlasy Thunových oponentů. Výsledkem těchto analýz jsou pak skvělé úvahy o 

konzervativním myšlení či o nahlížení aristokratů na revoluční radikalismus a politizaci 

českého národního hnutí.   

 

Náměty do rozpravy jsou ryze kolegiální, neboť diskutabilní interpretační tvrzení či prosté 

věcné chyby se v práci vůbec nenacházejí. K těmto námětům patří: 



1. chronologické a věcné určení onoho moment zvratu ve vzájemných vztazích mezi 

historickou šlechtou a liberály; 

2. otázka, kdo vlastně za revoluce měnil své pozice a názory častěji; 

3. či jaké je konzervativní poučení z revoluce. 

 

K výrazným kladům práce patří: 

1. Zahrnutí problematiky role aristokracie v revolucích do širšího badatelského kontextu.  

2. Vymezení politicko-legitimizačních strategií historické šlechty a českého národního hnutí 

v období revoluční krize. 

3. Užití diskurzivní analýzy pro interpretaci dobových textů. 

4. Důvěrná znalost místních (pražských) „politických“ poměrů za revoluce. 

5. Dokonalá znalost odborné a vědecké literatury k tématu. 

6. Pestrý jazyk práce a  

7. logické formulování zkoumaných problémů.  

 

Závěrečné shrnutí:  

Práci vřele doporučuji k obhajobě pro její nespornou odbornou kvalitu, zvláště pro její 

metodologické zakotvení a dobrou stylistickou a jazykovou úroveň. 
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