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Prameny osobní povahy (paměti, deníky, korespondence, rozhovory aj.) jsou pro historika 

vždy cenným zdrojem informací nejen o veřejných aktivitách jednotlivých osobností, ale také o 

jejich každodenním životě, myšlení a vnímání různých aspektů dobové reality. Přes svůj 

subjektivní charakter často přinášejí ojedinělé poznatky o politickém, kulturním, společenském 

dění a pomáhají badateli rekonstruovat mnohovrstevnatý obraz určité dějinné epochy.   

 Diplomantka zvolila za téma své bakalářské práce počátek působení dnes již téměř 

zapomenutého mladočeského politika Karla Adámka na říšské radě ve Vídni v letech 1879-1880. 

Rekonstruuje první rok jeho dlouholeté poslanecké činnosti převážně na základě pamětí, které 

Adámek uveřejnil roku 1910. Podkladem k těmto pamětem byla série deníků, jež si politik po 

dlouhá léta vedl. Kromě těchto pramenů diplomantka využila Adámkovu korespondenci 

s manželkou Terezií, jeho vzpomínky na poslaneckého kolegu a přítele Aloise Pravoslava 

Trojana. Pro doplnění a zasazení Adámkova svědectví do širšího kontextu diplomantka pracovala 

s pamětmi mladočeských politiků MUDr. Eduarda Grégra a Františka Tilšera, reportážemi Jana 

Nerudy a Josefa Václava Friče a výběrově také s dostupnou odbornou literaturou.         

 Vlastnímu jádru práce předchází kapitola stručně charakterizující politický vývoj 

v habsburské monarchii a českých zemích v letech 1848-1900. V rámci celého textu je tento oddíl 

bohužel jeho slabší částí. Pro potřeby práce je věcně (časově) příliš široký, a tudíž i značně 

povrchní a s tématem jen částečně související. Navíc se v něm diplomantka nevyhnula 

faktografickým chybám (např. březnová oktrojovaná ústava platila do roku 1851, kdy ji nahradily 

silvestrovské patenty, nikoliv do roku 1850; Schmerlingova ústava byla vydána až v únoru 1861, 

nikoliv 1860; Národní listy začaly vycházet 1. ledna 1861, ne až v únoru; ve volbách do 

zemského sněmu roku 1889 bylo zvoleno 58 staročechů a 39 mladočechů, nikoliv 55 a 42). 

Rozhodně by bylo přínosnější, kdyby diplomantka místo obecného popisu událostí od roku 1848 

blíže charakterizovala vývoj české politiky po odmítnutí fundamentálních článků roku 1871 a 

objasnila proč se nejprve mladočeši a posléze i staročeši vzdali pasivní rezistence a vydali se 



cestou aktivní politiky na českém zemském sněmu (1878) a následně i na říšské radě (1879). Jaké 

k tomu měli motivy, oč usilovali atd. 

 Další kapitoly práce konkrétně přibližují Adámkovo působení ve vídeňském parlamentu 

od podzimu 1879 do léta 1880. Diplomantka v nich zachycuje prostředí poslanecké sněmovny 

říšské rady, způsob její práce, každodenní činnost poslanců. Umožňuje nahlédnout do politické 

kuchyně klubu českých poslanců a odhaluje často komplikované vztahy mezi nimi (nevraživost 

mezi velkostatkáři a mladočechy, rivalita mezi Jindřichem Janem Clamem-Martinicem a 

Františkem Ladislavem Riegrem, všeobecný odpor k Janu Stanislavu Skrejšovskému, rebelství 

Julia Grégra aj.). Nezapomíná ani na Adámkovy aktivity a popisuje, jak svou pílí a činorodostí 

postupně získával v klubu autoritu a vliv. Současně registruje i jeho dojmy a postřehy, jejichž 

prostřednictvím lze proniknout do způsobu myšlení příslušníka české politické elity poslední 

čtvrtiny 19. století. Nesoustřeďuje se pouze na Adámka – politika, nýbrž i na Adámka – člověka. 

Sleduje jeho obtížné sžívání s vídeňským prostředím, odhaluje jeho stesk po domově i vřelý vztah 

k manželce Terezii. Věnuje také pozornost způsobům, jimiž Adámek trávil svůj skrovný volný 

čas.   

 Práce Jeden rok českého politika 2. poloviny 19. století na říšské radě ve Vídni přináší 

skrze Adámkovy vzpomínky další střípek do stále neúplného obrazu české politiky sledovaného 

období. Bylo by záslužné, kdyby diplomantka v daném tématu pokračovala i v magisterském 

studiu a dále jej rozšířila. Doporučuji práci přijmout k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm   

2 + (33 kreditů). 
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