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Bakalářská práce D. Smrčka se zabývá pražskými událostmi na přelomu listopadu a prosince 1897, 

které měly velký vliv na další vývoj českoněmeckých vztahů, resp. na postoj české společnosti 

k rakouskému státu, a tak vlastně i na další osud monarchie.  

David Smrček pečlivě zpravoval dobový tisk, relevantní literaturu a provedl důkladný archivní výzkum, 

vhodně využil i korespondenci. Svou práci rozdělil do několika kapitol (dále vnitřně detailně 

členěných). V prvních částech charakterizoval prameny a literaturu, shrnul otázky česko-německého 

antagonismu a vývoj české politiky v devadesátých letech, v nichž se stále výrazněji prosazovala 

mladočeská strana, která ovšem také procházela velkými změnami. Dále představil Kazimíra 

Badeniho a zabýval se hodnocením jeho vlády, zejména genezí jeho jazykových nařízení.  

Po těchto vstupních kapitolách se autor dostal (od s. 32) k jádru své práce, totiž k podrobnému 

popisu pražských nepokojů a analýze jejich odrazu v tisku (poprvé takto důkladně v české 

historiografii) a umělecké literatuře. Manifestace, provokace, rabování, všechny tyto události líčil den 

po dni, lze říci i hodinu po hodině, od počátku, tedy od 29. listopadu (resp. už 28. listopadu) do 2. 

(resp. 3.) prosince. Připomněl tu reakci německého, českého i židovského obyvatelstva a také otázku, 

do jaké míry byly demonstrace organizované – tuto myšlenku, objevující se poměrně často v tisku, se 

mu však nezdá příliš pravděpodobná. Události zpracoval velmi pečlivě, o tom svědčí mj. i důsledné 

uvádění dnešních názvů ulic k těm tehdejším. Doplněny jsou i stručné biogramy významných aktérů.  

Zásadní je však čtvrtá kapitola, kde autor analyzuje odraz pražských nepokojů a některé dílčí otázky 

(např. osobnost K. Badeniho, otázka provokace, vůdcové mas, policejní zákroky) v českém 

měšťanském (Národní listy, částečně Čas), německém měšťanském (Bohemia, Prager Tagblatt) a 

českém sociálně demokratickém (Právo lidu) tisku. Rozdíly mezi hlavními žurnály měšťanských 

reprezentací obou národů – Národních listů a Bohemie – se daly celkem očekávat, konečně i 

umírněný postoj Času, který rozhodně nepodporoval národnostní třeštění. Ale je zajímavé, že i Prager 

Tagblatt se vyjadřoval s určitou rezervou. Rozhodně nejsympatičtější se jeví v těchto souvislostech 

Právo lidu, stojící na nenacionálním stanovisku a snažící se o vyvážený pohled. Podobně potom 

ukázal, jak se na tytu události dívali Viktor Dyk v románu Prosinec, a jak německý nacionalistický 

spisovatel Karl Hans Strobl v románu Die Vaclavbude. (V mnoha případech se také opíral o pozdější 

svědectví „zuřivého reportéra“ Kische.)  V těchto pasážích David Smrček prokázal nejlépe své 

schopnosti analyzovat a interpretovat text.  

Práci velmi vhodně doplňuje obrazová příloha, rozhodně nejde „jen“ o ilustrace, ale je to zásadní 

příspěvek pro argumentaci.  

David Smrček se ujal tématu, které sice není neznámé, ale česká historiografie se s ním ještě 

dostatečně nevyrovnala. Tato práce k tomu tvoří zásadní příspěvek. Splňuje všechny předpoklady, 

vyžadované pro tento typ práce (soudím, že má kvality práce diplomové).  

Doporučuji ji k obhajobě na výbornou. 
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