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Předložená diplomová práce je prezentací a hodnocením pohledů tří 

následníků trúnu na vnitřní uspořádání habsburské monarchie především 

s ohledem na její budoucí vývoj. Dlužno podotknout, že ve všech třech 

případech šlo o představy nerealizované, neboť Rudolfovi a Františku 

Ferdinandovi v jejich uskutečnění zabránila předčasná smrt, Karlu I. pak 

první světová válka. Třem kapitolám věnovaným každému z následníkú 

předcházejí dvě, dá se říci expoziční kapitoly. První ("Rakouská idea" 2. 

poloviny 19. stoletf) hodnotí význam a pozici monarchie pro střední 

Evropu, zabývá se otázkou jejího vnitřního uspořádání a obsahuje analýzu 

vytváření "císařského mýtu". Druhá kapitola (Přehled nejvýznamnějších 

plánů nafederalizaci habsburské monarchie ve 2. polovině 19. stoletf) není 

jen názvem avizovaným přehledem, ale obsahuje i pozoruhodné kritické 

hodnocení jednotlivých představ a koncepcí. Ku prospěchu věci však 

nepochybně není skutečnost, že některá hodnocení jsou až příliš stručná. 

Tak například představa o uspořádání monarchie Aloise Lexy von 

Aehrenthala, nepochybně jednoho z nejvýznamnějších politiků habsburské 

monarchie v celém "dlouhém" 19. století, je, bohužel, prezentována na 

pouhých 24 řádcích. 

Kapitoly věnované následníkům trůnu do značné míry vycházejí 

zjednotného schématu, kdy autorka nejdříve postupně věnuje pozornost 

jejich vzdělání, politickým představám a vlivům, které na ně působily, poté 

vztahu kjednotlivým národúm a jejich pozici v habsburské monarchii a 

případně představám o budouCÍm vývoji zahraniční politiky monarchie. 

Projevuje se ovšem určitá nerovnováha, protože korunnímu princi 

Rudolfovi je věnován prostor zhruba dvojnásobný ve srovnání s kapitolou 
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o Karlu I. To se projevuje i uvnitř kapitol - například výchově a vzdělání 

Rudolfa je věnováno plných devět stran, zatímco v případě Františka 

Ferdinanda resp. Karla jde o necelé dvě resp. jednu stranu. Za přínosné a 

pozoruhodné považuji ty části 3.-5. kapitoly, v nichž autorka hodnotí 

osobnosti a faktory, které formovaly osobnosti jednotlivých následníků. 

Ačkoli autorka využila značné množství materiálu, nemohu se 

vyhnout kritickým připomínkám. Jisté pochybnosti vznikají v souvislosti 

s využitím nevydaného pramenného materiálu. Ve vídeňském Haus-, Hof

und Staatsarchivu autorka pracovala s pozůstalostmi korunního Rudolfa 

(kt. 15 a 16) a Františka Ferdinanda d'Este (kt. 114 a 167), což je sice 

chvályhodné, ale na druhé straně jde jen o velmi malý zlomek pramenů 

obsažených v pozůstalostech (zejména Františka Ferdinanda), které je 

možno při zkoumání zvoleného tématu využít. Z vydaných pramenů 

autorka bohužel nevyužila některé edice, jenž mají pro zkoumání tématu 

nezastupitelný význam (Osterreich-Ungarns AujJenpolitik von der 

bosnischen Krise bis zum Kriegsausbruch, 8 sv., Leipzig 1930; Protokolle 

des gemeinsamen Min is terrates der osterreichisch-ungarischen 

Monarchie), stejně jako nevyužila některé paměti osob velmi blízkých 

následníkům (BARDOLF, Carl von, So Ida t im alten Osterreich, Jena 

1938) nebo významných reprezentantů politické a vojenské špičky 

(BAERNREITHER, J. M., Fragmente eines politischen Tagebuches, 

Berlin 1928; BILINSKI, L., Wspomienža ž dokumenty, 1846-1916, 2 sv., 

Warszawa 1924; CZERNIN, O., 1m Weltkriege. Wien 1919; CONRAD 

VON HOTZENDORF, F., Aus meiner Dienstzeit, 5 sv., Wien 1922, 1923; 

REDLICH, J., Schžcksaalsjahre Osterrežchs, 1908-1919. Das polžtische 

Tagebuch Josef Redlichs. Graz, KOln 1953). 

Pokud jde o odbornou literaturu, je poněkud překvapivé, že autorka 

zcela ponechala stranou výsledky práce některých českých historiků 

z posledních let (Županič, Skřivan ad.), a zejména studie badatelů 

zahraničních, jejichž znalost má pro zkoumání zvoleného tématu dle mého 
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názoru zcela základní význam (např. KANN, R. A., Die ltalienpolžtik des 

Thronfolgers Franz Ferdinand, Mitteilungen des Osterreichischen 

Staatsarchivs, 31, 1978, s. 363-371; KANN, R. A., Erzherzog Franz 

Ferdinand und Graf Berchtold als Aussenminister 1912-1914, Erzherzog 

Franz Ferdinand Studien, Veroffentlichungen des Osterreichischen Ost

und Si.idosteuropa-Institus, 19, Wien 1976, s. 206-240; KANN, R. A., 

Kaiser Wilhelm und der Thronfolger Franz Ferdinand žn ihrer 

Korrespondenz, Erzherzog Franz Ferdinand Studien, Veroffentlichungen 

des Osterreichischen Ost- und Siidosteuropa-Institus, 10, Wien 1976, s. 

46-85; WANK, S., Aehrenthal 's Programm for the Constitutional 

Transformation of Habsburg Monarchy. Threee Secret Memožrs. Slavonic 

and East European Review, 41, 1963, s. 513-529; WANK, S., Foreign 

Policy and the Nationality Problem in Austria-Hungmy 1867-1914. 

Austrian History Yearbook, 1967, s. 37-56). Je možné uvést i další 

vynikající autory, jejichž monografie či studie mají pro zkoumání tématu 

bezesporu značný význam a nebyly autorkou využity (Francis Roy Bridge, 

Pétér Hanák, Hugo Hantsch, Rudolf Kiszling, Alfred Francis Pribram). 

V této souvislosti má podstatný význam skutečnost, že většina shora 

uvedených publikací je v pražských knihovnách, dokonce v knihovně 

Historického semináře (např. uvedené paměti), takže by nebylo na místě 

poukazovat na nedostupnost uvedených titulů. 

Navzdory uvedeným připomínkám však rozhodně nehodlám práci 

Kamily Mádrové zatracovat jako celek. Autorka sice vyšla z poněkud 

ochuzené informační základny, ale bylo by nespravedlivé přehlédnout 

přednosti předloženého textu. Nelze popřít, že přináší pozoruhodné 

postřehy a závěry k mnoha problémům, snaží se posuzovat osobnosti 

následníků v co nejširším kontextu, její soudy a závěry jsou střízlivé, věcné 

a kritické. Pozitivně je třeba hodnotit celkovou koncepci a strukturu práce. 

Také slovesná stránka textu má velmi slušnou úroveň. Předložený text by 

se mohl do budoucna stát jistým východiskem pro kvalitnější výsledky. Je 
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možno konstatovat, že autorka prokázala potřebnou schopnost samostatné 

odborné práce, vyhověla základním požadavkům kladeným na tento druh 

odborného textu, proto práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její 
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