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Studium dějin aristokracie je v současnosti stále populární a není proto divu, že
se toto téma stává i námětem bakalářských a diplomových prací. Skrývá v sobě ale i
řadu úskalí. Jde totiž o komplikovanou záležitost, která v sobě skrývá řadu úskalí –
kromě obtíží možno říci „technického“ charakteru (znalost jazyků, ve starším období i
paleografie) totiž předpokládá nejen orientaci v dějinách sledovaného období, ale i ve
struktuře elit, dějinách každodennosti, právních dějinách atd.
Jan Bouška se ve své bakalářské práci zabývá velmi známou osobností
aristokratického rodu Schwarzenbergů, Eleonorou rozenou z Liechtensteina. Ke
zvolenému problému ovšem přistupuje ze zcela jiného úhlu a zabývá se dosud
nezmapovanou epochou jejího života: cestou do Velké Británie roku 1838, kterou
podnikla spolu s manželem, knížetem Janem Adolfem II. ze Schwarzenbergu a zároveň
životními osudy jejich, dnes téměř zcela zapomenutého syna prince Waltera Prospera.
Podle tohoto schématu Jan Bouška člení i svou práci: první kapitola je věnována
stručnému shrnutí života kněžny Eleonory, druhá cestě do Velké Británie roku 1838 a třetí
Walteru Prosperovi. Mimořádným přínosem studie je velmi obsáhlá Bouškova heuristická
práce: podařilo se mu zpracovat velkou část dosud nezmapovaného archivního materiálu
uloženého ve Státním oblastním archivu Třeboň, oddělení Český Krumlov. Bakalářská

práce díky tomu získává charakter průlomové studie, protože minimálně část zveřejněných
informací nebyla dosud známa.
Nedostatky v bakalářské práci jsou podle mého názoru spíše marginálního
charakteru a výrazně nenarušují její mimořádnou kvalitu. Ocenit je třeba zejména autorovo
rozhodnutí jít zcela novým, neprozkoumaným směrem a ke své práci ze značné části využít
nevydané, paleograficky často velmi náročné původní texty. Výsledkem je tak velmi
zajímavá sonda do života česko-rakouské aristokracie druhé čtvrtiny 19. století.
Jsem přesvědčen, že Jan Bouška předložil velmi kvalitní bakalářskou práci, jejíž
úroveň zcela odpovídá nárokům kladeným na tento typ práce absolventské, doporučuji jí
k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm výborně.
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