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 Nestává se často, že by se tématem studentské práce stala historie 

měšťanského či novošlechtického rodu. Až na výjimky zde totiž narážíme na 

absenci studií vhodných ke komparaci, nedostatek pramenů, případě na kombinaci 

obou těchto faktorů. V případě významné rodiny Hardtmuthů jde poslední případ, 

navíc komplikovaný roztříštěností fondů i nezpracováním podstatné části 

klíčových materiálů (fond Koh-i-noor v SOA Třeboň). 

 Jana Klímová se tedy pustila do velmi nesnadného úkolu a rád musím 

konstatovat, že více než úspěšně. Na více než 150 stranách textu vyčerpávajícím 

způsobem zachytila osud rodiny, jehož hospodářské a kulturní aktivity se 

významně zapsaly do dějin rakouské monarchie i Československé republiky. V 

celkem pěti kapitolách vylíčila osudy rodu od skromných počátků, přes slavnou 

éru druhé poloviny 19. a počátku 20. století až k odsunu z Československa roku 

1945. Zvláštní přínos má kapitola Irma, Mathilda a Franz: tři sourozenci a 

rodinná společnost, ve které autorka detailně sleduje různé sociální a společenské 

strategie členů rodu i proměnu šlechtické společnosti přelomu na konci 19. a v 

první polovině 20. století. 

 Nedostatky jsou spíše marginálního charakteru. Valtice (s. 26) neležely do 

rozpadu Rakousko-Uherska na Moravě, ale v Dolních Rakousích, text pak místy 

zatěžují sáhodlouhé citáty z dobového tisku (např. podkapitola Rod von Meyer). 

Tyto drobnosti však nenarušují úroveň práce jako takové.  
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 Jana Klímová v práci plně využila své dlouholeté pilné badatelské činnosti 

a to jak v českých, tak zahraničních archivech –  státních (např. Österreichisches 

Staatsarchiv)
1
 i soukromých (Hausarchiv der regierenden Fürsten von 

Liechtenstein). Výsledkem je studie mimořádné kvality, která si zaslouží být 

publikována. Přestože si Jana Klímová zvolila nesnadné téma, předložila velmi 

kvalitní diplomovou práci, která plně vyhovuje odborným i technickým 

požadavkům na ni kladeným, a splnila vytyčené cíle a prokázala schopnost 

samostatné vědecké práce. Studii proto doporučuji k obhajobě a s ohledem na 

vysokou kvalitu doporučuji hodnotit jako rigorózní. 
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1
 Na tomto místě jen poznámka, že Všeobecný správní archiv (Allgemeines Verwaltungsarchiv) se píše 

zvlášť, nikoli dohromady (Allgemeinesverwaltungsarchiv).  


