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Dějiny Rakousko-uherské monarchie jsou vděčným tématem řady historických (i 

diplomových prací). K tomuto tématu stále vzniká řada studií, které se zabývají 

politickým, hospodářským i sociálním vývojem říše, která od 16. do počátku 20. 

století tvořila neodmyslitelnou součást evropského prostoru. Od poloviny 19. 

století se ale říše potýkala s vážnými problémy. Vedle finančních obtíží, které 

monarchii pronásledovaly takřka permanentně, se objevilo nové nebezpečí 

v podobě moderního nacionalismu. Postupem času se ukázalo, že národnostní 

rozpory jsou neřešitelné. Situaci nevyřešil ani dualismus ani pozdější jednání a 

roku 1918 byly jednou z hlavních příčin zániku této říše. 

Diplomová práce Kamily Mádrové se soustředí právě na vnitropolitický vývoj 

Rakousko-Uherska ve druhé polovině 19. století. Jak sama uvádí, představuje je z 

pohledu následníků trůnu éry císaře Františka Josefa 1. - tedy korunního prince 

Rudolfa, arcivévody Františka Ferdinanda ďEste a arcivévody (pozdějšího císaře) 

Karla. 

Samotná práce je ale rozdělena do několika kapitol. První, úvodní se zabývá 

problémem tzv. ideje státu rakouského, tedy faktorů, monarchii stmelovaly či 

respektive stmelovat měly. Správně uvádí, že jeden z hlavních jednotících faktorů 



představoval "císařský mýtus", který svého vrcholu dosáhl za právě vlády Františka 

Josefa. 

Druhá část práce shrnuje jednotlivé plánů na reformu podunajské monarchie. 

Autorka sleduje nejen plány jednotlivých následníků, které jsou rozpracovány 

později, ale také ústavně zakotvené centralistické či decentralistické státoprávní 

změny, navrhované zákonné reformy a "proporcionální" řešení v zemích a 

regionech monarchie. 

Samotné jádro práce ale představují politické koncepce následníků trůnu (kapitoly 

3., 4. a 5.). Autorka při své práci vychází ze srovnání východisek, vzdělání a 

výchovy jednotlivých následníků trůnu, což ve svém důsledku přináší velmi 

zajímavou mozaiku představo budoucím vývoji říše. K. Mádrová sleduje ideové 

základy jejich politických a státoprávních představ, vztah k jednotlivým národům 

habsburské monarchie, ale především nastiňuje jejich představy o budoucnosti a 

nutných reformách monarchie. 

Je samozřejmé, že se autorka v této problematice zabývá intenzivněji záležitostmi, 

které ovlivňovali budoucnost říše výrazněji, než jiné - především uherskou, 

českou a jihoslovanskou otázkou. Stranou ale neponechává ani problematiku 

menších národů (Slováků, Rumunů, Italů) nebo zahraničně-politické koncepce 

jednotlivých následníků. Z konceptu práce se v jistém smyslu částečně vymyká 

pátá kapitola (Arcivévoda, císař a král Karel), právě proto, že její "protagonista", 

arcivévoda a pozdější císař a král Karel, měl jako jediný ze sledovaného trojlístku 

osobností možnost coby vladař alespoň část svých reforem uskutečnit nebo se o to 

alespoň pokusit (srov. kapitola 5. 6. Karlův federalizační manifest). V tomto 

ohledu by ale bylo vhodné zmínit i válečné cíle monarchie - zejména austro

polský problém a představu o uspořádání na Balkáně, které samozřejmě úzce 

souvisely s panovníkovými představami reformy monarchie. 

Ve své práci využila Kamila Mádrová celé řady materiálů, o čemž svědčí i 

obsáhlý seznam pramenů a literatury. Autorka využila svého studijního pobytu ve 

Vídni, ke studiu řady dosud nevydaných pramenů - pozůstalostí korunního prince 

Rudolfa a arcivévody Františka Ferdinanda ďEste. Výsledkem je tak podle mého 

výjimečná diplomová práce. Studie je zpracována vysoce precizně a rozhodně ji 

doporučuji k obhajobě. 

Navrhované hodnocení: výborně. 
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