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Diplomová  práce  Michaely  Spalové  s  názvem  Schwarzenberská  primogenitura.  
Hlubocko-krumlovská větev pojednává o větvi významného českého knížecího rodu.

Cílem práce je přiblížit  osudy jednotlivých členů schwarzenberské primogenitury a 
jejich  přínos  vlastnímu  rodu  a  celé  společnosti  v  dobovém kontextu.  Jsou  posuzováni  z 
hlediska celku, autorka tím poukazuje na to, jak výjimečné a obdivuhodné bylo jejich dílo a v 
jak krátké době došlo k jeho zničení.

Práce o rozsahu 84 je členěna do čtyř kapitol. Úvodní kapitola pojednává o počátcích a 
historii rodu od jeho rozdělení v roce 1802, druhá kapitola se věnuje jednotlivým vládnoucím 
a některým významným členům hlubocko-krumlovské větve rodu. Třetí kapitola se zabývá 
životem  posledního  vládnoucího  člena  rodu  v  hlavní  linii,  osobou  JUDr.  Adolfa 
Schwarzenberga. Tato část je hlavním těžištěm celé práce, vzhledem k tomu, že ze života této 
významné osobnosti byla dosud zpracována jen určitá období a události. Zejména v této části 
autorka musela čerpat z archivních materiálů. Čtvrtá kapitola je věnována nástupci a dědici 
Jindřichovi a v závěru je zmíněno opětné spojení obou rodových větví v roce 1965 v osobě 
Karla VII. ze Schwarzenbergu, kterého v současnosti česká veřejnost zná z jeho působení v 
politice – i z tohoto pohledu se téma jeví jako aktuální.

Autorce  se  podařilo  jasně  ukázat,  jak  schwarzenberská  primogenitura  vytvořila 
kvalitní a dokonale promyšlený systém hospodářství, správy a sociálního zabezpečení, který 
po staletí  přinášel  řadu jistot  svým majitelům i jejich zaměstnancům. To se bohužel stalo 
tomuto dílu osudné, československý stát bohužel v díle nepokračoval a během několika let se 
mu podařilo tento po staletí budovaný systém zničit. 

Autorka ve své práci z velké části čerpá z archivních materiálů několika archivů, z 
rodopisných prací rodových archivářů a z velkého množství pramenné i sekundární literatury.  
Práce je vhodně doplněna přílohami.

Struktura práce je velmi logická a přehledná, stylistická i formální úprava práce je na 
velice  vysoké  úrovni.  Drobná  poznámka  -  navrhla  bych  pouze  víceúrovňové  členění 
podkapitol.

Za hlavní a podstatný přínos práce považuji komplexní pohled autorky, protože přes 
veškerý význam schwarzenberské primogenitury se jí totiž v českém kontextu dosud nikdo 
uceleně nezabýval. Autorka zde prokázala schopnost vlastní vědecké práce.

Celá práce se vyznačuje vysokým zaujetím a svědčí o mimořádných znalostech. Práce 
nadprůměrně splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě s 
hodnocením výborně.

V Praze 10. května 2011 

Mgr. Markéta Dvořáková


