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   Posudek oponenta diplomové práce 

 

Jana Klímová: Rod (von) Hardtmuth, Praha 2013, 156 stran rkp. + přílohy 

 

Jana Klímová se ve své diplomové práci rozhodla věnovat významnému 

českoněmeckému novošlechtickému rodu. Hardmuthové jsou rodinou obecně známou, lze 

dokonce říci, že díky svým podnikatelským aktivitám dokonce patří k nejznámějším a 

nejvýznamnějším průmyslnickým dynastiím Českých zemí. Čeští historikové dosud věnovali 

pozornost spíše dějinám jejich českobudějovického podniku a lze proto jen přivítat snahu 

autorky představit plastičtější obraz této rodiny. 

 Klímová se s ohledem na pramennou základnu věnuje především veřejnému působení 

hlavních představitelů rodu počínaje architektem a vynálezcem tužky Josefem, po poslední 

majitele nyní již veřejné společnosti, kterým byl podnik zabaven v roce 1945. Kromě výše 

uvedeného se autorka dále pokusila zodpovědět některé zásadní otázky související se 

společenským a ekonomickým úspěchem původně chudé z Bavorska pocházející rodiny. 

Zkoumá proto způsob jejího vzestupu, jehož základy nesporně položil již Josef Hardtmuth. 

Dále se zabývá sňatkovou politikou rodiny, která přispěla k upevnění jejího společenského 

postavení. Vrcholem této obratné politiky byl nesporně sňatek Marie Hardtmuthové s princem 

Charlesem Rohanem (1923). Velmi zajímavé jsou pasáže věnované národnostním postojům 

rodiny. Vzhledem k národnostně smíšenému charakteru Českých Budějovic, kde firma sídlila, 

šlo o velmi významnou záležitost, která měla vliv na poměry v regionu. Autorka spíše 

potvrzuje dobová obvinění z nadržování německým zaměstnancům, byť současně konstatuje, 

že z obchodních důvodů byli Hardtmuthové nuceni zachovávat jisté zdání neutrality 

v národnostních sporech. 
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Klímová předložila velmi kvalitní diplomovou práci, která je výsledkem pečlivého 

studia pramenů české a zahraniční provenience. Díky výzkumu v Domácích archivu knížat 

z Lichtenštejnu objasnila dosud ne zcela zřejmé důvody ukončení spolupráce Josefa 

Hardtmutha s knížetem Janem I. (s. 31-2). Bádala také v dalších rakouských a českých 

archivech. Vedle toho využila bohatou literaturu k dějinám podniku. 

Přes výše uvedené se Klímová dopustila některých drobných chyb. Na některých 

místech (např. s. 77-8) zbytečně rozsáhle citovala z dobového tisku a jiných pramenů. Práce 

také není prosta faktografických chyb. Není například pravda, že by Valtice ležely v 19. 

století na Moravě (s. 26). Až do roku 1920 byly součástí Dolních Rakous.    

Výše uvedené ovšem významně nesnižuje hodnotu předloženého textu. Konstatuji, že 

Jana Klímová předložila velmi kvalitní diplomovou práci, která vyhovuje odborným i 

technickým požadavkům na ni kladeným. Autorka splnila vytyčené cíle a prokázala schopnost 

samostatné vědecké práce. Doporučuji ji proto k obhajobě.  

 

Navrhované hodnocení: výborně 

 

 

 

 

Praha, 31. srpna 2013   doc. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. 


