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Osobnost Klemense Václava Lothara Metternicha přitahovala zájem nejedné generace 

historiků, kteří jej sledovali jako politika, státníka, diplomata, ale i jako soukromou 

osobnost plnou rozporů. Pohled na tuto bezpochyby složitou osobnost se v průběhu let 

zcela přirozeně proměňoval, od zobrazování Metternicha jako zcela záporné osobnosti, 

jejíž starostí nebylo nic jiného, než pošlapávání zejména českých národních zájmů. Pokud 

pak jde o jeho soukromý osobní život, přitahovaly pozornost především jeho 

mimomanželské avantýry, prezentované nadto v publikacích majících mnohdy daleko do 

seriózních odborných studií. Přitom manželství Klemense Metternicha a jeho osobní život 

vůbec by zasloužily mnohem komplexnější pohled.

Předkládaná bakalářská práce Terezy Pokorné si klade za cíl představit tři manželské svazky, 

které Metternich  uzavřel – nejprve s Eleonorou Kounicovou, poté Antonií Leykamovou a 

jako poslední Melanií Zichy-Ferrarisovou. Neomezuje se však pouze na tuto oblast 

kancléřova života, ale v základním přehledu mapuje historii rodu Metternichů, sumarizuje 

jeho životopis na základě dostupné literatury.

Práce je přehledně a logicky členěna do pěti kapitol, přičemž těžiště celé práce spočívá 

v poslední nejobsáhlejší páté kapitole. V první kapitole autorka podává velmi zdařile 

zpracovaný přehled pramenů vztahujících se k předmětnému tématu, uložených především 

v Národním archivu v Praze, menší část se nachází v Rakouském státním archivu ve Vídni. 

Je velmi sympatické, že se autorka neomezila jen na prostý výčet hlavních skupin 

archivních materiálů, ale věnovala pozornost i osudům a cestě těchto pramenů z původního 

místa jejich uložení v Koblenci právě do Prahy, neopomenula ani zmínit neblahé události 

20. století, konkrétně požár Justičního paláce ve Vídni v roce 1927, kdy velká část, která 

zůstala ušetřena předcházejících skartací, lehla popelem. Ty písemnosti, které zůstaly 

zachovány a vztahovaly se bezprostředně k tématu, autorka základně charakterizovala 

z hlediska diplomatického a obsahového. V druhé kapitole se T. Pokorná zaměřila na 

základní rozbor a zvláště pak na stručné, ale věcné zhodnocení v práci využité literatury 



z hlediska její výpovědní hodnoty. Kritický přístup, který zvolila, není obvyklý u 

kvalifikačních prací, tím spíše je však potřeba ocenit autorčinu nespornou odvahu a 

zejména entuziasmus. 

Po těchto úvodních kapitolách se autorka zaměřila již na vlastní rod Metternichů, respektive 

dva rody toho jména, jejichž historii se věnuje ve třetí kapitole, v níž sumarizuje dějiny 

obou rodů, a to jak se stříbrným lvem v erbu, tak se třemi černými mušlemi, a to od jejich 

počátků, stručně nastiňuje teorie o jejich původu. Odpovědi na otázky, které v této 

souvislosti vyvstávají, nechává v této fázi práce zcela oprávněně otevřené, neboť svým 

charakterem přesahují rámec stanoveného tématu.  V následující čtvrté kapitole je podán 

v základních rysech profesní i osobní životopis Klemense Metternicha, který autorka 

zpracovala na základě prostudované literatury.  Hlavní těžiště práce však spočívá, jak již 

bylo uvedeno výše, v následující páté kapitole, pojednávající postupně o třech sňatcích. 

Úvodem je předřazena pasáž, v níž Tereza Pokorná nastínila jednotlivé aspekty uzavírání 

sňatků v době kancléřova života – sociální původ snoubenců, jejich stav, věk, národnost i 

to, zda se jednalo o první či několikátý sňatek, případně i o sňatek uzavíraný mezi 

příbuznými osobami. Většinu u uvedených hledisek aplikovala na konkrétních příkladech 

Metternichových sňatků, jimž předcházely ne vždy jednoduché dohody mezi rodinami. 

V této souvislosti věnovala pozornost strategii volené při výběru nevěsty – při výběru 

první se chopila iniciativy ženichova matka, hraběnka Metternichová a jako vhodnou partii 

zvolila Eleonoru Kounicovou, vnučku někdejšího rakouského státního kancléře Václava 

Antonína Kounice. Výběr druhé životní družky po Eleonořině smrti probíhal již zcela 

v Metternichově režii. Vzdor snahám vídeňské smetánky, aby si Metternich vybral 

některou z dcer z těchto rodin, padla jeho volba na Antonii Leykamovou, dceru nikterak 

významného diplomata, která Metternicha oslnila svou krásou. Mettrenichovo štěstí však 

nemělo dlouhého trvání, a tak se musel záhy porozhlédnout po nové nevěstě. Tentokrát 

padl výběr na dceru hraběnky Molly Zichy-Ferrarisové, Melanii. I třetí manželku 

Metternich přežil, znovu se však již neoženil. Na zákdaě archivních pramenů autorka 

velmi pěkně dokumentovala jak výběr nevěst, okolnosti, které je provázely, tak v hlavních 

rysech charakterizovala jednotlivá manželství včetně nastínění osobního vztahu 

Metternicha ke všem manželkám. 

Předkládaná bakalářská práce otevírá celou řadu témat z kancléřova privátního života, z nichž 

každé by si zasloužilo samostatnou pozornost a vydalo by na samostatnou práci. Způsobem 

zpracování tématu, jeho pojetím v maximální šíři, si autorka vytvořila velmi solidní 

výchozí pozici pro další bádání, při němž by bylo přínosné analyzovat dochované prameny 



týkající se jednotlivých partnerek – zejména detailní rozbor korespondence by bezpochyby 

přinesl řadu nových informací. To ovšem předpokládá znalost francouzštiny neb řada 

pramenů je psána právě tímto jazykem.

Závěrem lze kromě prokázané systematičnosti v práci, velmi dobré orientaci v literatuře a 

pramenech ocenit vysokou úroveň vyjadřování autorky, takže text je neobyčejně svěží, 

čtivý. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupně výborně.
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