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příloh  

 Lenka Režová se ve své diplomové práci věnuje zajímavému aspektu habsburské rodinné 

historie. Otázkou nerovnorodých sňatků se zabývala řada autorů, středem pozornosti však z 

pochopitelných důvodů zůstával vztah následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este a hraběnky 

Žofie Chotkové. Nerovnorodým sňatkům uzavřeným v rámci tzv. těšínské linie dosud nebyla 

věnována téměř žádná pozornost (Hammanová). Současně jde o otázku poměrně významnou, 

protože reflektuje určitý modernizační proces v rámci dynastie, která se bez ohledu na tradovanou 

strnulost před první světovou válkou přece jen poněkud přibližovala nejen „obyčejné“ aristokracii, 

ale i osobám stojícím mimo tzv. první společnost. 

 Autorka si dobře vytyčila cíle svého výzkumu. Šlo jí především o to zjistit, proč císař 

v podstatě bez průtahů udělil člence Domu souhlas se sňatkem s nevýznamným námořním 

důstojníkem. V této souvislosti se Režová správně zabývala ustanoveními tzv. Rodinného řádu 

z roku 1839 a také dosavadní praxí. Dále se pokusila komparovat problematiku sňatku 

arcivévodkyně Eleonory se sňatkem její sestry arcivévodkyně Mechtyldy, která se na rozdíl od ní 

provdala za příslušníka staré polské aristokracie. Vedle toho se autorka zabývala i osudy dalšího 

příslušníka těšínské větve, arcivévody Viléma. Je otázka, proč tuto část zařadila. Koncepčně totiž 

do práce na první pohled ne zcela nezapadá a navíc k jeho osobnosti byla nedávno publikována 

práce T. Snydera. Ve vztahu k Vilémovi autorka nepřináší mnoho nového. Zřejmě vzhledem 

k poměrně malému rozsahu dostupného materiálu k Eleonořině sňatku tak ve skutečnosti Režová 

svou práci pojala jako rodinnou historii těšínských Habsburků, konkrétně pak arcivév. Karla 

Štěpána a jeho potomků. Přínosná je zde například kapitola věnovaná 3. 3. věnovaná vzdělávání a 

rodinnému životu. Vlastní problematice sňatku arcivévodkyně Eleonory s A. von Kloss se 

věnovala jen v páté kapitole. Název práce je tak poněkud zavádějící. 



 Přesto považuji předkládané dílo za kvalitní. Oceňuji zejména skutečnost, že ho Režová 

postavila na studiu archivních pramenů, přesvědčivým způsobem provedla jejich kritiku a využila 

je jako základní stavební kameny své práce. Prokázala, že císař byl ke sňatkům ženských 

příslušnic rodu, které tak jako tak manželstvím přicházely o členství a Arcidomu, shovívavější, 

než u mužských příslušníků. (s. 9). Pokouší se také určit, jaké motivy císaře k této shovívavosti 

vedly, zde však i vzhledem k nedostatku pramenů, zůstává jen ve sféře spekulací. 

   

Předložená práce vyhovuje nárokům kladeným na DP a doporučuji ji  k obhajobě.  
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