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Cíl práce: 

Cílem práce je analyzovat průběh pražských nepokojů z přelomu listopadu a prosince roku 

1897. Jádro práce představuje analýza dobového českého a německého vybraného tisku 

z těchto kritických dnů a také pozdější reflexe těchto bouří v autobiografických románech 

současníků. Práce je doplněna ilustracemi a karikaturami z dobového (humoristického) tisku. 

 

Charakteristika práce: 

Jedná se o velmi zajímavé dílo, vydatně založené na vyhodnocení doposud vydané 

českojazyčné a německojazyčné odborné literatury, několika více méně doposud nepoužitých 

ego dokumentů a především archivních pramenů (Prezidium místodržitelství) a na pak na 

rešerších z deníků Národní listy, Prager Tagblatt, Bohemia, Právo lidu a týdeníku Čas. Zvláště 

je třeba vyzdvihnout systematické využití doposud málo užívaného německojazyčnho tisku. 

Z tohoto velmi autentického publicistického sběru bylo možno detailně rekonstruovat průběh 

a nejrůznější detaily pražských bouří. Kronika těchto tří dnů pak tvoří náplň jednotlivých 

podkapitol první části práce. V té druhé jde pak už o náročnější tázání po obrazech aktérů, 

motivacích, tendencích a příčinách bouří, respektive davové psychózy. V poslední části je pak 

prováděna komparace těchto události v tisku a románech.  

 

Metoda zpracování: 

Metoda zpracování je analytická a komparativní. Davidovi Smrčkovi jde o faktografickou 

přesnost, o srovnání bezprostředního průběhu událostí popsaného v tisku a posléze 

v románovém zpracování z pera svědků těchto pouličních bouří. Částečně jsou zkoumány 

příčiny „zdivočení“ davu v poslední den bouří a pak i účinek vyhlášení stanného práva na 

pražskou společnost. Předmětem zkoumání není jenom protestující dav, ale také samotný 

předlitavský ministerský předseda hrabě K. Badeni. Položena je také zásadní otázka, zda 

bouře vznikly spontánně či zda měly své vůdce. Zkoumáno je rovněž, kdo se stal obětí 

protestů. 

 



Náměty do rozpravy vyplývají z několika málo diskutabilní interpretačních tvrzení či malých 

věcných pochybení, mezi něž patří například přehozené číslovky v datech (s. 96). Mimo jiné 

bych polemizoval a diskutoval a Davidem Smrčkou o několika sporných tvrzeních:  

1. Opravdu bylo možno průběžně navyšovat počet českých úředníků v samosprávě v Čechách 

(s. 14), když samosprávných obcí a okresů víceméně nepřibývalo? 

2. Opravdu vystoupil Alois P. Trojan po punktacích ze staročeské strany, když nebyl jejím 

členem (s. 16)? 

3. Hojněji bych používal i nepublikované práce Luboše Velka ( i přesto, že vím, že 

v historickém semináři k dispozici nejsou). 

4. Používal bych termín dvorní rada místo dvorský rada (s. 34) 

5. Pro zjištění skutečného rozsahu bojkotu sportovních týmů bych zalistoval v historickém 

semináři diplomové práce Petra Kužela (s. 56). 

6. Sjednotil bych Vaclavbude versus Vaclavsbude (s. 93). 

7. Prosím vysvětlit tvrzení. „Ústava z roku 1920 „zrovnoprávnila“ jazyky“ versus tvrzení na 

téže straně „Němčina se de iure stala jazykem menšinovým“ (s. 98) Nejde o protimluv?  

 

Závěrečné shrnutí 

Závěrem lze konstatovat, že bakalářská práce Davida Smrčky byla pečlivě rozvržena a 

zpracována, a že došla pro českého čtenáře k zajímavým závěrům, které znejišťují dosavadní 

interpretace. Práci doporučuji k obhajobě pro její nespornou odbornou kvalitu a výbornou 

stylisticko-kompoziční a také bezchybnou jazykovou úroveň. Doporučuji ji ohodnotit 

známkou výborně. 
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