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(KAZBUNDA,Karel: Pouť Čechů do Moskvy 1867 a rakouská diplomacie, Praha 1924) '

označil za „obraz dokonalé techniky, s jakou si dovedla vláda zjednati informace o vnitřních
snahách politických“.
Diskutabilní se mi místy (zvl. str. 30, 44, 47, 57-58) jeví styl práce, ač prozrazuje autorovu

dlouholetou bohatou zkušenost a zběhlost V popularizaci literáměhistorických poznatků.
Obdobně, tj. spíše žurnalisticky, jako „návnada“ pro čtenáře mi vyznívá pasáž o psychologii
Sabinovy osobnosti - zde se ztotožňuji s názorem Martina Kučery v doslovu ke Kazbundově
Sabínoví: „Přesně rekonstruovat psychiku osobnosti, její vnitřní pocity a pochody je vždycky
nemožné, historikovi pro to scházejí metodické prostředky, podobně jako vposledku chybí i
těm, kteří takové pochody mají V popisu práce, totiž soudcům, psychiatrům", sexuologům,
psycho1ogům./ . . ./“ (KAZBUNDA,Karel: Sabina, str. 485). Ráda bych rovněž, aby při autor
při obhajobě důkladněji osvětlil funkci kapitoly o posledním Sabinově bydlišti, která se mi ve
výstavbě celku práce jeví poněkud hypertrofovaná.
Práce Petra Kovaříka se mi jeví jako přínos nejen pro bádání o osobnosti Karla Sabiny a

mechanismech rakouské státní moci, ale zvláště pro zpřesnění obrazu emancipačních
národních snah, jejichž protagonisté ne vždy užívali metody a prostředky, vycházející
z altruistických pozic a etického imperativu.Proto ji doporučuji jako podklad k získání
titulu PhDr.
Praha 21. l. 2007 PhDr. Věra Brožová



Petr Kovařík: Národní soud nad Karlem Sabinou ve světle dosud nezveřejněných archivních
dokumentů. Praha 2006, vedoucí rigorózní práce Doc.PaedDr.Jaroslava Hrabáková, CSc.

Rigorózní práce Petra Kovaříka se soustředí k atraktivnímu tématu, jež se zauj etím
zpracovávala řada českých historiků i umělců: k případu konñdentsví přední kulturní
osobnosti 19. století, beletristy, novináře a smetanovského libretisty Karla Sabiny.
Shodou okolností Petr Kovařík svou práci předložil k posouzení krátce po vydání zásadní

sabinovské práce Karla Kazbundy Sabina. Neuzavřenýpřípad policejního konfždenta, (Praha:
Univerzita Karlova, nakl. Karolinum, 2006), kterou z historikovy pozůstalosti edičně
připravil Martin Kučera. Vzhledem k tomu, že obsáhlá Kazbundova práce není dovedena až
k okamžiku Sabinova odhalení a jeho postavení před samozvaný (tzv. národní) soud roku
1972, tvoří Kovaříkův příspěvek její nanejvýš zajímavé pokračování, už proto, že autor zde
vychází z vlastních a dosud nepublikovaných zdrojů. Jedná se o prameny, které objevil ve
fondu Zemského soudu trestního ve Státním oblastním archivu V Praze (fond ZST C
783/ 1872) a fondu Pražského policejního ředitelství v Národním archivu v Praze (fond PPT
1873/3), materiály, jež neuvádí ani Kazbundou iniciovaný příspěvek Puršův (viz sekundární
literatura). Zhodnocení těchto nálezů (mj. též uvedených v příloze) považuji za největší a
originální přínos Kovaříkovy rigorózní práce.
Oceňuji rovněž, že autor se s jistotou pohybuje V sekundární literatuře; připomínám jen, že

k problematice konñdentství při návštěvě rakouských Slovanů na národopisné výstavě
V Rusku roku 1867, již zde Petr Kovařík rovněž otvírá, mohl být využit i spisek jednoho
z informačních zdrojů, Sabinova zetě Vávry (VÁVRA, Emanuel, /GRÉGR, Julius/ : Pouť
Slovanův do Ruska a její význam, Praha 1867). Nevyužita zůstala i studie Milana Hlavačky,
jedna z posledních studií na toto téma, která částečně posouvá poznání zpravodajských metod
V monarchii a rozkrývá problém řízení konfidentské sítě V Rakousku (HLAVAČKA, Milan:
Ještě jednou pout' Slovanů do Ruska. In: „ Slavme slavně slávu Slávóv slavných" Slovansrvía
česká kultura 19. st0letz', Praha 2006; studie čerpá z fondu deponovaném ve vídeňském Haus-
„Hof- und Staats-archiv s názvem „Informationsbüro des Aussenministeriums (IBAM)“ 4,
1868, složka 306, kde se nachází úplní svodka všech akt, vč. zpráv policejních důvěrníků a
novinových článků, shromážděných rakouskou policií od března do července 1867). Tento
materiál ostatně už Jan Opočenský v předmluvě k publikaci, s níž pracoval i Petr Kovaříkj
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