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Ivana Madlová si za téma své bakalářské práce zvolila 

politické a sociální dějiny revolučního roku 1848. Toto nesmírně 

zajímavé a dlouhodobě atraktivní téma se pokusila nahlédnout 

optikou názorů a postojů jednoho z čelných protagonistů české 

šlechty a současně reprezentanta státní správy hr. Leo Thuna. 

Přestože na samém počátku šlo o projekt výrazně biografický, 

výsledek dvouleté práce je mnohem širší a mnohovrstevnatější. 

Nebudu daleko od pravdy, když předloženou bakalářskou práci 

označím za pokus, a to zdařilý pokus, rozebrat a shrnout myšlení 

a konání české šlechty v jednom ze zlomových okamžiků 

modernizačních procesů na našem území. I. Madlová si byla velmi 

dobře vědoma, že šlechta jako tradiční politická, společenská, 

hospodářská ale stále ještě i státně-byrokratická elita se 

ocitla tváří tvář změnám, které zásadním způsobem mohly změnit 

její stávající společenské postavení. Správně ukázala, že v 

případě revoluce 1848 nešlo o ojedinělý či náhodný zlomový 

okamžik, nýbrž o vyústění dlouhodobého vývoje, kdy byla šlechta 

konfrontována s měnící se situací ve společnosti a musela na 

tyto změny a výzvy nějak reagovat. 

Pohled na revoluční dění 1848 v českých zemích očima 

předbřeznové elity, očima reakce či v počátcích revoluce 

zdánlivě poražených nepatří v naší historiografii k příliš 

častým. I. Madlová zde mohla navázat, a také navázala, na 

výzkumy R. Melvilla, které dokázala na základě literatury i 

vlastního studia archivních pramenů prohloubit a rozšířit. Kromě 

politických a sociálních proměn postavení šlechty se zaměřila 

zejména na význam rodícího se českého nacionalismu a vyrovnávání 

se české šlechty s tímto projevem středoevropské modernizace. 



Komplexní průzkum relevantních archivních pramenů v českých 

šlechtických archivech pochopitelně s ohledem na čas i typ 

kvalifikační práce nebyl možný, ale koncentrace na problém skrze 

vhodně vybraného a svým způsobem mimořádně nadaného 

reprezentanta šlechtické obce (L. Thuna) se tento zdánlivý 

deficit plně eliminoval. Kromě analýzy Thunových názorů svoji 

heuristickou a interpretační bázi autorka rozšířila ještě o 

analýzu názorů Andriana v. Werburg, který sice nebyl českým 

šlechticem, ale jeho dobové názory měly na českou a obecně 

rakouskou šlechtu mimořádný formativní vliv. 

Na práci I. Madlové oceňuji nejen jasnou koncepci a její 

houževnaté naplňování, čehož jsem byl svědkem, ale i výzkumnou 

základnu, na které své bádání postavila. Pracovala ve velké míře 

nejen s primárním archivním materiálem, což není u bakalářských 

pracích zcela běžné, ale osvědčila při tom navíc nejen znalosti 

cizích jazyků, nýbrž i praktické dovednosti zejm. z oblasti 

novogotické paleografie. Současně se dokázala vypořádat i s 

velkým množstvím relevantní zahraniční literatury, což jí 

umožnilo zasadit téma i vlastní výsledky do aktuálního kontextu 

evropského bádání. A to rozhodně není málo. Její text v tomto 

ohledu splňuje (a možná i překračuje) běžná kritéria odborné 

vědecké publikace vhodné ke zveřejnění. 

Jako školitel bych si dovolil výtku snad jen v tom směru, že 

v úvodních partiích by autorka měla jasně vytknout otázky a 

stanovit hypotézy, které si klade a jejichž zodpovězení sleduje, 

resp. prověřuje. Nemíním tím ovšem, že by práce žádné otázky či 

hypotézy neměla, naopak, jen jsou bohužel obsaženy víceméně 

"mezi řádky", což čtenáři poněkud komplikuje situaci. Současně 

bych si autorku dovolil upozornit, že cca před rokem vyšly 

tiskem tři svazky deníků Andriana v. Werburg (vyd. F. 

Adlgasser). Z formálních kritérií bych do budoucna doporučoval 

držet se poznámkové normy FF UK (ISO 690), což však není výhrada 

směrem k použitelnosti užité poznámkové formy. 



Celkově práci I. Madlové hodnotím jako nadprůměrnou, k čemuž 

přispívá nemalou měrou i kultivovaný jazykový projev. To v 

dnešní době zdaleka není automatickou záležitostí. Práci Ivany 

Madlové doporučuji k obhajobě, hodnotím ji stupněm výborně, a 

doufám, že autorka bude ve zvoleném směru dále pokračovat i v 

navazujícím magisterském studiu. 
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