
Posudek oponenta na magisterskou diplomovou práci Adama Rejhy s názvem „Deník 

Vincence Karla Auersperga z cesty do Velké Británie roku 1837“ 

 

Kolega Adam Rejha se problematikou historie šlechtických rodů a zejména historií 

písemností, spojených nejrůznějších způsobem s jejich životem a aktivitami, zabývá již delší 

dobu. Jeho předchozí seminárky i bakalářská práce již naznačily, jak hluboko bude i 

v navazující magisterské práci schopen proniknout do této tématiky a předložená diplomová 

práce tato očekávání naplnila. 

Jejím tématem se stal „deník“ Vincence Karla Auersperga, který vznikl po jeho absolvované 

cestě do Velké Británie v roce 1837. Uvozovky jsou zcela na místě, protože - jak vyplývá 

z práce – deník vlastně vznikl zpětným poskládáním dopisů, které z tehdejší cesty Auersperg 

psal domů. 

Práce je už stylem napsání velmi vyspělá, věcná, kritická, objektivní a vyvážená. Předkládá 

autorovo zasvěcené hodnocení zejména politických aktivit Auersperga, vycházející z rozboru 

rozsáhlé literatury a udržující objektivní odstup od ní, který pomáhá vytvořit vlastní názor – 

na magisterskou práci hodně promyšlené. 

Kapitola o literatuře: podrobná, velmi detailní – dokáže zaujmout i kritický postoj – povšiml 

si např. absence zmínek o archivních pramenech v Zámrsku u Mihy Preinfalka. 

Podstatnou součástí diplomky je podrobný rozbor chápání kavalírských cest u různých autorů, 

napsaný autorem právě zcela jen jako rozbor literatury. Vychází tu z prací svého školitele, 

doc. Hojdy, ale i z četné další domácí i zahraniční literatury. Zcela správně v této kapitole 

najdeme poctivý rozbor napsaných prací, kde si všímá i v posunu pojetí u jednotlivých autorů, 

např. pokud jde o pojetí kavalírských cest a posun jejich zařazení původně jen z raného 

novověku a rozšířený posléze až do počátku 19. století. Podkapitola 2.3.1.4. je vynikající 

ukázkou aplikace znalostí práce s prameny na širší, obecnější historiografický problém. 

Autor diplomky zcela rozumí tomu, o čem píše, používá přesnou terminologii a orientuje se 

v tématu. 

Práce je rozvržena zcela logicky – včetně zařazení komentáře k cestopisu, který vlastnímu 

„deníku“ předchází.  

Drobnou polemiku či doplnění bych si tu přece jen dovolila: cesty ve 2. polovině 18. s 19. 

století, zvláště do Anglie, už souvisejí výrazně s průmyslovou revolucí – bylo by možná dobré 

více akcentovat ve výkladu, resp. v autorově komentáři k cestě, přivážení technických a 

vědeckých poznatků z těchto cest, nových technologií, atp., tedy nejen znalostí architektury 

jako u Auersperga. Při cestách do Anglie je též zpravidla trochu potlačen prvek návštěvy 

univerzit – na rozdíl např. od Itálie - právě ve prospěch prohlídky manufaktur, později 

továren, a technických památek, které bychom dnes zařadili mezi industriální stavby. 

Auersperg navštívil takřka totožná místa, jako Schwarzenberg v roce 1825 /viz práce Vybíral-

Sekyrková/, takže zřejmě existoval nějaký „manuál“, „průvodce“, či jak to nazvat v této době, 



nebo prostě obecné povědomí v této společenské vrstvě, která místa se v Británii mají vidět, 

zejména ta spojená s technikou a průmyslem. 

Autor věcně rozebírá i otázku doby vzniku zpracovávaného pramene: je jisté, že „deník“ 

vznikl bezprostředně nebo brzy po skončení cesty? Dá se to stanovit např. porovnáním 

rukopisu mladého a staršího Auersperga?  

Hypotéza: Nemohl třeba po smrti matky nebo ve svém vyšším věku, kdy vzpomínal na mládí, 

shromáždit dopisy a „udělat“ z nich deník? – třeba právě na základě Briefe des Verstorbenen, 

kteroužto knihu kolega Rejha často zmiňuje. Ví se, kdy ji Auersperg četl? – výklad o autorovi 

na s. 90 může být i mnohem pozdější konstrukce. 

Formální záležitosti: 

Jako do všech rozsáhlejších prací, se i sem dostaly pravopisné chyby, tak snad pro jejich 

odstranění před případnou publikací např.: 

 s. 12: pracoval méně, než by si zasloužila /interpunkce/ 

s. 58 … rubriky…informovali 

s. 84 …zvuk…měli…anglické hodiny… 

s. 75 - ?? Gasthäuserer ?? ne Gasthäuser?? 

Dále je trochu nešikovné, jak jsou s. 223 a 224 nezorientovné. 

Otázka: v práce je velmi důvtipné, moderní uvedení zeměpisné šířky a délky míst, která 

Auersperg navštívil; jak na to Adam Rejha přišel?  

Pozn. 26 – Stekl – Österreichs Adel in Vormärz vyšlo 1973, později znovu; bylo by dobré 

uvést i podtitul práce, pod kterým se někdy též cituje, alespoň na konci v seznamu literatury.  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako výbornou.  

Praha, 19. 8. 2016   

                                                                                   PhDr. Milada Sekyrková, CSc. 


