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Předkládaná diplomová práce svým rozsahem – 62  stran vlastního textu, 

20 stran příloh  a 133 poznámek citovaných pramenů a literatury - splňuje 

formální požadavky stanovené pro tento typ prací.  Ty splňuje, jak bude 

uvedeno níže, i po stránce obsahové.  

Autor si za téma své práce zvolil právní a historické otázky spojené 

s problematikou  vývoje  majetkových vztahů hlubocké větve významného a 

tradičního šlechtického rodu Schwarzenbergů, zejména v první polovině 

20.století.  Jedná se o téma, které je stále předmětem zájmu nejen odborné, ale i 

širší laické veřejnosti a téma je zejména po roce 1989 aktuální, neboť má  

souvislosti s otázkami eventuálních restitucí či vyrovnávání se s minulostí.   

  Na zpracování diplomové práce se autor velmi dobře připravil zejména 

tím, že prostudoval archivní materiály ve Státním oblastním archivu Třeboň, 

pobočka Český Krumlov a také odpovídající množství literatury a relevantních 

právních předpisů.  Ocenit je třeba i to, že pracoval s dobovým tiskem.  Prameny 

a literaturu pak v textu odpovídajícím způsobem cituje. 

Vlastní práci autor rozdělil na úvod, 3 obsahové kapitoly a závěr.  K práci 

přiložil i zajímavé přílohy.  Nejprve se věnuje dějinám schwarzenbergského 

rodu, aby pak zasadil jeho osudy po vzniku samostatného československého 

státu do příslušného kontextu. To s sebou sice přineslo určitá zjednodušení, což 

však autor  vyvážil zařazením prvních dvou příloh.  Další kapitola se poté 

věnuje  období 1938-1945 a souvisí s problematikou Mnichova a  nacistické 

okupační politiky ve vztahu k šlechtickým rodům a jejich majetku 

v Protektorátu Čechy a Morava.  Vlastní jádro práce pak představuje třetí 

kapitola, která se zabývá otázkou národní správy, konfiskací a zejména vlastní 

přípravy a realizace zákona č. 143/1947 Sb. (tzv. lex Schwarzenberg). 

Svojí prací prokázal, že je schopen samostatné odborné práce a oceňuji 

zejména snahu o využití pramenů a o zasazení příslušné právní úpravy do 

historického kontextu. Práce splňuje standardy kladené na tento typ prací a je 

možno ji doporučit obhajobě. Obhajobu navrhuji zaměřit na problematiku 

vztahu národní správy, konfiskací a zákona č. 143/1947 Sb. 
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