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Posudek vedoucího diplomové práce

Přestože v poslední  době vzniká řada studentských prací  o dějinách a vývoji 

šlechty  a  elit,  jen  v  malém  procentu  případů  se  jedná  o  studie  skutečně  původní, 

vycházející z vlastní badatelské činnosti. Autorka diplomové práce M. Spalová sice v 

úvodu uvádí, že její práce pojednává o primogenituře rodu Schwarzenbergů, toto tvrzení 

je ale třeba opravit. Nejde jen o další výčet dějin této aristokratické rodiny, ale o velmi 

zajímavou  sondu  vymezující  postavení  Schwarzenbergů  v  české  a  československé 

historii. 

Celá studie je rozdělena do čtyř kapitol (plus úvod a závěr), v podstatě je ale 

rozčleněna do dvou logických celků. Zatímco kapitoly 1 (Dějiny schwarzenberského 

rodu do jeho rozdělení...)  a  2  (Schwarzenberská primogenitura)  slouží  jako vědecký 

úvod do osudů rodin a studované problematiky a vychází zejména z literatury, kapitoly 

3  (Adolf  ze  Schwarzenbergu)  a  4  (Jindřich  ze  Schwarzenbergu)  jsou  z  velké  části 

původní a vznikly komparací dosud publikovaných prací a studia původních, z velké 

části nikdy nevyužitých archivních materiálů. 

Vyzdvihnout je třeba kapitolu 3 a 4, ve které M. Spalová jako jedna z prvních 

badatelek přinesla ucelený obraz života posledních generací schwarzenberského rodu. Z 

hlediska studia společenských věd jsou mimořádně zajímavé osudy Adolfa a Jindřicha 

Schwarzenbergů v éře první republiky a následně za druhé světové války a po roce 

1945. 

Především osud Adolfa Schwarzenberga je poznamenán ironií i tragikou. Když 

mu byl  roku 1940 Němci  zabaven majetek,  odešel  kníže do emigrace,  odkud podle 

svědectví  Jana  Masaryka  aktivně  podporoval  československý  odboj  a  emigrantské 
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organizace. Přesto mu po osvobození roku 1945 nebylo jmění restituováno. Nejprve se 

uvažovalo o konfiskaci jeho majetku na základě tzv. Benešových dekretů a následně byl 

majetek  hlubocko-krumlovské  větve  Schwarzenbergů  roku  1947  zabaven  tzv.  Lex 

Schwarzenberg, který vznikl jako koncensus všech politických stran. 

Ve čtvrté  kapitole  se  pak M. Spalová  zabývá  životem u nás  méně  známého 

Jindřicha ze Schwarzenbergu, bratrance JUDr. Adolfa, který se po jeho smrti stal hlavou 

rodu. Řeší i otázku spojení schwarzenberské primogenitury a sekundogenitury v osobě 

Karla VII. Schwarzenberga, který se roku 1990 stal kancléřem prezidenta V. Havla a 

později se začal angažovat v české politice. 

Jak  téma,  tak  způsob  práce  (včetně  často  používaného  archaistického  stylu) 

svědčí o zaujetí autorky pro zvolené téma. M. Spalová výborně pracuje jak s literaturou, 

tak  i  s  vydanými  a  nevydanými  prameny.  Výsledkem  je  podle  mého  názoru 

nadprůměrná diplomová práce. Diplomovou práci Michaely Spalové proto doporučuji 

k obhajobě, navrhuji ji hodnotit stupněm výborně a zároveň doporučuji její uznání jako 

práce rigorózní.

V Praze 7. května 2011

doc. PhDr. Jan Županič, Ph.
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