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VYJÁDŘENÍ ŠKOLITELE 

 

Mgr. Michaela Žáková, rozená Patráková, patří mezi nejtalentovanější a 

nejpilnější studenty semináře dějin novověku. Její studijní výsledky (a to jak v rámci 

doktorského studia, tak dříve) byly vždy excelentní a diplomová práce „Kauza 

Wölfling. Rezignace Leopolda Ferdinanda Toskánského na hodnost arcivévody a jeho 

život v postavení řadového občana“ vzbudila zaslouženou pozornost.  

Mgr. Žáková se již řadu let zabývá problematikou habsburské monarchie v období 

tzv. dlouhého 19. století. Zatímco během bakalářského a magisterského studia věnovala 

pozornost zejména habsburské dynastii (problematika příslušnosti k rodu, otázka 

morganatických sňatků, vylučování příslušníků dynastie), v rámci doktorské studia 

posunula svůj zájem k otázce šlechtických nadací, primárně k jedné z nejslavnějších 

z nich: Tereziánskému ústavu šlechtičen na pražském Hradě. Vzhledem k výsadnímu 

postavení této instituce mezi rakouskými ústavy a angažmá příslušnic habsburského 

rodu se jí podařilo de facto navázat na svůj předchozí výzkum. 

Od počátku svého doktorského studia prokazovala nemalé schopnosti a podařilo 

se jí získat jak vnitřní grant Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze „K úloze a 

významu filantropie ve šlechtickém prostředí. Nadace pro šlechtičny v habsburské 

monarchii“ (2015-2016), tak grantový projekt Grantové agentury Univerzity Karlovy, na 

jehož přijetí ovšem po narození dcery rezignovala. V současnosti působí jako historička 

v oddělení vědy a výzkumu v Národním technickém muzeu.  
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V letech 2011 – 2016 absolvovala Michaela Žáková několik zahraničních pobytů 

v trvání od několika týdnů do několika měsíců zaměřené především na archivní výzkum 

v Österreichisches Staatsarchiv, Tiroler Landesarchiv a Landesarchiv Steiermark, 

během kterých se jí podařilo shromáždit mimořádné množství zčásti dosud nevyužitého 

materiálu, jež použila k dokončení své diplomové i dizertační práce.  

Účastnila se také dvou mezinárodních vědeckých konferencí a v letech 2013 až 

2019 publikovala sedm vědeckých studií. V době svého řádného studia složila všechny 

zkoušky ve stanovených termínech a s vynikajícím výsledkem. Státní doktorskou 

zkoušku úspěšně složila 25. ledna 2011.  

Její dizertační práce „Tereziánský ústav šlechtičen na Pražském hradě“ je vůbec 

první komplexní studií na toto téma, které bylo dosud publikováno. Studii rozhodně 

doporučuji k obhajobě a navrhuji Mgr. Michaele Žákové po splnění všech zákonem 

stanovených povinností udělit vědecký titul doktorky filozofie (Ph.D.). 

 

V Praze 9. května 2019 
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