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Vymezení tématu a obsah práce: 

Tématem předložené disertační práce je zmapování vzdělávání habsburských arcivévodů, 

kteří stáli nejblíže v nástupnictví na císařský trůn, a to do dosažení jejich dospělosti – korunního 

prince Rudolfa, Františka Ferdinanda d’Este a Karla Františka Josefa (pozdějšího císaře Karla I.). 

Velkou část jejich denního programu tvořila výchova a vyučování a vychovatelé i učitelé, kteří 

nakrátko zasáhli do životů těchto Habsburků, utvářeli jejich životní názory, sympatie i antipatie. 

Části, určené jednotlivým arcivévodům, vykazují přirozeně odlišnosti jejich výchovy, přesto se 

práce soustředí na několik společných klíčových otázek: 

 

1. Existence obecných norem pro vzdělávání příslušníků habsburského rodu. 

2. Představení rodinného zázemí zmíněných arcivévodů. 

3. Popis denního programu arcivévodů. 

4. Popis dvora těchto arcivévodů, zejména chův, guvernantek, vychovatelů, pobočníků. 

Soustředila jsem se na jejich národnostní a sociální původ a jejich dosavadní kariéru. 

5. Příprava učební látky a učebního plánu – kdo ho vytvářel, zda se během výuky měnil, 

reference na jednotlivé učitele, forma výuky. 

6. Podrobné životopisy nejvýznamnějších pedagogů: 

a. Národnostní a sociální původ. 

b. Dosavadní kariéra – vědecká, vojenská, duchovní. 

c. Kritéria jejich výběru. 

d. Motivace vyučovat následníka trůnu, dopad tohoto úkolu na jejich kariéru. 

e. Samotný popis výuky, didaktické metody, které při výuce užívali. 

f. Odměny za vyučování – zejména řády a vyznamenání, nobilitace. 

g. Spolupráce s bývalými císařskými žáky po skončení výuky. 

 

Cíle práce: 

Popis výchovy a dětství habsburských princů není většinou předmětem samostatných 

publikací, ale tvoří poměrně krátkou část (přibližně v rozsahu jedné kapitoly) jejich biografií. 

Nástin výchovy je velmi stručný, omezuje se na výčet jmen nejvýznamnějších pedagogů a 

vychovatelů s krátkým životopisným nástinem a nejsou řešeny otázky spojené s tvorbou 

učebního plánu a výběrem učitelů. V notné většině případů nejsou reflektovány prameny, 

které jsou pro zodpovězení těchto otázek nezbytné. 
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Vynášení soudů o tom, jak ten který učitel vytvořil určitý charakteristický rys svého 

žáka, by bylo příliš spekulativní. Můžeme se o to pokusit pouze v některých případech 

srovnáním samostatných písemných projevů, pozdějších plánů a skutků následníků. Přesto 

ovlivnil výběr učitelů - zejména jejich národnostní a sociální původ a též jejich politické 

smýšlení - budoucí politické plány i rozhodování jejich žáků v dospělém věku. 

Dalším tématem, které dosud nebylo zpracováno do podrobnosti, je celkový plán 

výuky. Zde je důležité vysledovat jeho tvůrce, rozsah jejich kompetencí a samotný výběr 

předmětů, které byly pro aktivní panování důležité. 

Všichni učitelé následníků trůnu patřili mezi vědeckou, uměleckou, duchovní či 

vojenskou elitu své doby. Je proto možné pozorovat dopad jejich působení u císařského či 

arcivévodského dvora na příští kariéru v jejich oborech. Někteří z nich viděli v této „dvorské 

službě“ dokonce lobby ve prospěch svého národa. 

Poslední tři následníci trůnu, žijící, myslící a tvořící ve stínu dlouhé vlády císaře 

Františka Josefa, byli charakterově velmi silnými a v mnohém také rozdílnými osobnostmi. 

Výsledkem bádání je nejen obraz vzdělání, jež se dostalo následníkům trůnu a ovlivňovalo 

jejich politické názory, ale i sonda do specifické společenské skupiny vysokoškolských 

pedagogů.  

Vzdělání následníků, respektive arcivévodů, nebylo pouze záležitostí vídeňského 

dvora. Mělo též širší společenský dopad, neboť zprávy o jeho průběhu byly zveřejňovány 

v oficiálním tisku dvora a částečně se odrážely i v jiných politických a národních tiskových 

orgánech. Proto se jako další cíl práce nabídl pohled na to, jak byla veřejnost těmito zprávami 

ovlivňována ve svých názorech a vztazích k habsburskému domu a budoucím panovníkům. 

 Podnětná je rovněž vzájemná komparace vzdělání tří následníků, narozených v letech 

1858, 1863 a 1887, protože společenské klima podunajské monarchie se zvláště v posledním 

půlstoletí její existence rychle proměňovalo. Byly to především radikalizace národnostních 

postojů a demokratizace, na které musela panující dynastie reagovat. Tyto společenské změny 

se musely nutně odrazit také v přístupu ke vzdělání jejích členů. 

 

Struktura práce 

Práce je členěna na úvod s charakteristikou cílů a struktury práce a užitých metod. 

Dále jsou vytyčeny tři velké kapitoly, ve kterých je popisováno vzdělání a výuka konkrétního 

arcivévody. Tyto se dělí na čtyři až šest podkapitol s životopisy nejvýznamnějších pedagogů – 

Antonína Gindelyho, Dionyse Wilhelma Grüna, Hermenegilda Jirečka, Carla Mengera, 

Heinricha Zeißberga, Josefa Zhismana, Maxe Wladimira von Becka, Ferdinanda Čenského, 



3 
 

Onno Kloppa, Gottfrieda Marschalla, Jaroslava Golla, Emila Otta, Josepha Ulbricha a Ivo 

Pfaffa. Následuje závěr se shrnutím výsledků výzkumu. Práci doplňuje seznam pramenů a 

literatury, seznam užitých zkratek, anglické i německé resumé a obrazová příloha. 

V úvodní kapitole je stručně nastíněn výběr literatury a podrobněji popsán výběr 

pramenů. Pro větší přehlednost jsem literaturu k jednotlivým následníkům (především 

biografie) směřovala vždy do kapitol, seznamujících s jejich rodinným zázemím a konceptem 

výuky. Stejně jsem postupovala u literatury k jednotlivým učitelům, která je představena v 

daných životopisných kapitolách. 

Jak již bylo zmíněno, životopisům učitelů jednotlivých následníků předchází popis 

celkového konceptu výuky, shrnutí dostupných pramenů a související literatury a stručné 

představení pedagogů a vychovatelů, o nichž nepojednává samostatná kapitola. Jednotlivé 

biografie byly sestaveny podle podobného schématu, pokud to ovšem umožňovala výpovědní 

hodnota pramenů. Nejprve seznamují čtenáře s původem učitele, jeho studiem, prací, 

vědeckou kariérou a politickým smýšlením. Potom se soustřeďují na hodiny u následníků a na 

základě pamětí či oficiálních zpráv se pokoušejí vystihnout, jaké měl pedagog ze svého žáka 

dojmy. Stejně tak popisují, jaký předmět, případně předměty byly vyučovány a jaké metody 

při tom byly užity. Bylo rovněž velmi důležité, jakou odměnu za svoji činnost učitelé dostali a 

jak se promítla do jejich příští životní dráhy – jak profesní, tak i společenské. Prostor je též 

věnován otázce, jestli zůstali i po skončení vyučování s arcivévody v kontaktu a pokud ano, 

jakého druhu tyto kontakty byly, jak se proměňovaly a jak dlouho trvaly. Vzhledem k tomu, 

že ke vzdělání arcivévody Karla Františka Josefa není k dispozici žádný oficiální dokument, a 

proto není dostatek pramenů k lekcím jednotlivých učitelů, byly dostupné informace shrnuty 

v průvodní kapitole. Biografie v tomto případě líčí pouze životní osudy učitelů. 

V závěru jsou shrnuty zobecňující teze k jednotlivým bodům vymezeným v úvodu 

disertační práce. Tyto body jsou hodnoceny paralelně pro všechny tři následníky. 

 

Zvolené metody 

Disertační projekt byl koncipován jako badatelský a byl zaměřen především na 

archivní prameny, jejichž zpracování předcházela rozsáhlá heuristika v českých a 

zahraničních archivech. 

Za základní metodu práce byla zvolena metoda biografická. Pro biografický profil 

byly použity prameny osobní povahy (paměti, korespondence), tiskové prameny (jubilea, 

nekrology) a úřední prameny. 
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Prvky prosopografické metody se objevují při analýze kritérií pro výběr pedagogů 

(národnostní původ, sociální postavení, politické smýšlení). 

Paralelní sledování výchovy tří habsburských arcivévodů nabízí přirozeně jejich 

komparaci v předem stanovených bodech. 

Celkové zpracování je popisným výkladem založeným na analýze pramenů. 

Práce věnuje pozornost pouze učitelům civilních předmětů, vojenských se dotkne 

pouze lehce. K tomuto omezení vedl jednak nedostatek pramenů (přesné zprávy z výuky jsou 

dostupné pouze u korunního prince Rudolfa) a jednak specifičnost těchto předmětů a 

terminologie. Rovněž i velké množství učitelů z měšťanské vrstvy, jimž byla v této práci 

věnována podrobnější biografie, muselo projít výběrem. Kritérii pro výběr byl dostatek 

dostupných pramenů k sepsání životopisu, důležitost vyučovaného předmětu pro budoucí 

vládu, délka působení učitele u arcivévody a také ohled na českého čtenáře (například 

vyučování českého jazyka či českých dějin). Sekundární literatura k jednotlivým pedagogům 

je představena vždy v úvodu jejich životopisu. 

 

Prameny a literatura 

Prameny lze rozdělit na oficiální zprávy a programy výuky, korespondenci, paměti, 

deníky a tiskové zprávy. U pamětí se musí počítat s určitou mírou subjektivity, danou 

kontextem, účelem a dobou sepsání, a konfrontovat je s jinými prameny. Některé paměti jsou 

vydané nebo určené k vydání, jiné sepsané jako doplněk k pozůstalosti, korespondenci a 

podobně. Deníky, bohužel v soukromém vlastnictví, a proto nepřístupné, jsou citovány 

v článcích a publikacích. 

Svůj výzkum jsem zaměřila na pozůstalosti následníků, tzn. pozůstalosti korunního 

prince Rudolfa a Františka Ferdinanda d’Este, uložené v Domácím, dvorském a státním 

archivu (Haus-, Hof- und Staatsarchiv) ve Vídni. Kromě toho jsem zohlednila zmínky 

vztahující se k výchově ve fondech Úřadu nejvyššího hofmistra (Obersthofmeisteramt) a 

Úřadu nejvyššího dvorního maršálka (Obersthofmarschallamt), deponované v tomtéž archivu, 

a ve fondu Vojenské kanceláře Jeho Výsosti císaře (Militärkanzlei Seiner Majestät des 

Kaisers) ve Vojenském archivu (Kriegsarchiv). Co se týče biografických informací, využila 

jsem fondy Dvorní šlechtická akta (Hofadelsakten) a Vyučování a kult – Ministerstvo 

vyučování (Unterricht und Kultus – Unterrichtsministerium) ze Všeobecného správního 

archivu (Allgemeines Verwaltungsarchiv) a fond Kvalifikační listy (Qualifikationslisten) 

z Vojenského archivu. 
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Podrobnější životopisné údaje a především korespondenci obsahují osobní fondy či 

sbírky jednotlivých učitelů, pokud jsou dostupné. Přímo následníkům adresovali 

korespondenci většinou jejich vychovatelé, učitelé ji směřovali těmto vychovatelům. Mimoto 

se učitelé o výuce zmiňovali v dopisech osobnostem veřejného života i členům své rodiny. 

Materiály vypovídající o výuce následníků jsou také součástí fondů Archivu města Plzně, 

Národního památkového ústavu a soukromých archivů. Jedná se o prameny osobní povahy – 

podklady pro výuku, vzpomínkové statě. Pro sepsání biografií byly nezbytné též zprávy o 

jubileích a nekrology v tiskových pramenech. V tisku bylo reflektováno i samotné studium 

arcivévodů. O pokrocích korunního prince Rudolfa pravidelně informoval orgán císařského 

dvora Wiener Zeitung. Pražské noviny se zmiňovaly o tamějším pobytu Karla Františka 

Josefa. Výchova Františka Ferdinanda byla záležitostí jeho úzké rodiny a veřejnosti nebyla 

prezentována, v tisku lze proto nalézt pouze pozdější vzpomínkové statě. Údaje byly rovněž 

čerpány a ověřovány v pracích slovníkového a encyklopedického charakteru. 

Popis dětství a výchovy habsburských arcivévodů není většinou obsahem samostatných 

publikací. Výjimku tvoří například nedávno vydaná práce Sabine Weiss nebo diplomová 

práce Sophie Kathariny Woeginger. Výchově se zpravidla jen stručně věnují biografie 

následníků, a to v úvodních pasážích představujících jejich dětství.  

 Z autorů biografií korunního prince Rudolfa jmenujme Wladimira Aichelburga, 

Viktora Bibla, Jeana Paula Bleda, Brigitte Hamannovou, Oskara von Mitise a Wernera 

Richtera. Z životopisných prací, věnujících se Františku Ferdinandovi d’Este, byla využita 

díla Jana Galandauera, Wilhelma Grannera, Georga Franze, Emila Franzela, Almy Hannig, 

Rudolfa Kiszlinga, Jiřího Pernese, Theodora von Sosnoského a Friedricha Weissensteinera. 

První Karlovy životopisy vznikly ještě ve válečných letech, ať už před rokem 1916, kdy se 

stal císařem, nebo po tomto datu. Mají „velkorakouský“ vlastenecký charakter, a tudíž 

tendenci vykreslovat arcivévodu či již císaře v co nejlepším světle – zdůrazňují jeho zbožnost, 

mírnost a nadání - jsou to práce Arthura Achleitnera, Hermanna Hellera a Lea Smolleho. 

Podobné ladění má text Karla Hanse Zessner-Spitzenberga, zakladatele Modlitební ligy císaře 

Karla (Kaiser Karl Gebetsliga), z období těsně po první světové válce. Dále jsou k dispozici 

práce vycházející mimo jiné z ústních i písemných vzpomínkových záznamů císařovny Zity, 

Otty Habsburského a potomků členů dvora a dalších osob, které přišly s císařskou rodinou do 

styku, od Gordona Brook-Shepherda, Ericha Feigla a Reinhalda Lorenze. Současné 

monografie s výjimkou knih Elisabeth Kovácsové a Evy Demmerleové a diplomové práce 

Sophie Kathariny Woegingerové obsahují údaje bez dostatečných odkazů na prameny - Peter 

Broucek, Michel Dugast Rouillé, Jan Galandauer, Josef Görlich, Heinz Roeder. 
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Závěr 

 Vzdělání a výchova tří následníků trůnu Rakousko-Uherska měly podobný charakter. 

V čele vždy stál vychovatel – šlechtic a zároveň voják, který měl předchozí vojenské zásluhy 

či diplomatické zkušenosti. Učitelé za svými žáky docházeli, výuka tedy byla individuální. 

Přesto lze pozorovat určité rozdíly.  

Korunní princ Rudolf se narodil jako „státní dítě“. Veškeré jeho kroky sledoval tisk a 

představoval je veřejnosti, což se týkalo i jím úspěšně složených zkoušek. Na druhé straně 

podoba studijního plánu v podstatě závisela na vychovateli, který posílal nepřítomnému otci-

císaři průběžné zprávy. Naopak výchova Františka Ferdinanda a jeho bratrů se zdá být 

výhradní záležitostí jejich rodiny, kterou ztělesňoval především starostlivý otec Karel Ludvík. 

Ten se také sám podílel na tvorbě studijního plánu. Zatímco Rudolf byl už v sedmi letech 

definitivně oddělen od své sestry Gisely, rodina Karla Ludvíka držela stále pohromadě a 

stýkala se téměř denně. Koncepce vzdělání Karla Františka Josefa se neomezila jen na 

arcivévodský dvůr a sbližovala člena císařské rodiny více s měšťanským prostředím, bez 

ohledu na to, jestli se stane v budoucnu císařem. Částečné navštěvování veřejné školy 

iniciovali zejména jeho rodiče. Tisk o výsledcích zkoušek obou mladších arcivévodů 

neinformoval. Jejich vzdělání se dostávalo do povědomí, až když se stali pretendenty trůnu. 

Zajímavé je uvědomit si výběr učitelů, o němž rozhodoval otec arcivévody a 

vychovatel. Výchova korunního prince Rudolfa je sice stručnou, ale nedílnou součástí jeho 

biografií, protože se v ní hledá původ princova nevyrovnaného života a tragické smrti. Je při 

tom označována jako „liberální“. Jistě zaujme měšťanský původ pedagogů, kteří však patřili 

k nejlepším ve svém oboru. Zarazí možná také jejich revolucionářská minulost, vystřídaná ale 

naprostou loajalitou a oddaností vůči císařské rodině. Učitelé Františka Ferdinanda nepatřili 

(snad až na kontroverzního historika Onno Kloppa, kněze Gottfrieda Marschalla a právníka 

Maxe Wladimira von Becka) ke známým osobnostem. Ale i tři jmenovaní muži se ve veřejné 

sféře více prosadili v podstatě také až po výuce v rodině císařova bratra. Soukromí učitelé 

Karla Františka Josefa se téměř ztrácejí z historického povědomí a jejich životopisy nelze 

spolehlivě vypátrat. Jeho učitelé středoškolských předmětů zůstali na postu pedagogů 

středního vzdělávání i nadále, aniž by se stali učenci evropského formátu. Pozoruhodná je 

však jeho vysokoškolská výuka – díky pražskému prostředí, v němž probíhala, a díky tomu, 

že odrážela reálný stav česko-německého konfliktu. 

Obraz následníků trůnu ve vzpomínkách jejich učitelů je vesměs kladný. U korunního 

prince Rudolfa se však vyskytují i poznámky o jeho rezervované povaze a občasných 
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melancholických náladách. U Františka Ferdinanda a Karla Františka Josefa jsou vzpomínky 

nekritické, mnohdy až idealizované. Povaha Františka Ferdinanda se však nedá zcela zachytit 

ani z dopisů jeho vychovatele hraběte Degenfelda. Vychovatelovo upozornění, jak se má 

mladý arcivévoda chovat, nelze brát jako závažné výtky, ale spíše usměrňování dítěte či 

dospívajícího chlapce.  

Je patrné, že učitelé byli možností vyučovat členy panujícího rodu velmi poctěni. 

Nevyhýbají se chvále svého předmětu a přesvědčení, že o něj měl jejich žák opravdový 

zájem. Zejména čeští učitelé viděli v tomto úkolu „národní zájem“, jelikož měli v rukou šanci 

vzbudit v budoucím císaři, nebo alespoň arcivévodovi stojícím v blízkosti trůnu, sympatie pro 

českou věc. Metody, jimiž pedagogové vyučovali své vznešené studenty, byly velice moderní 

a splňovaly kritéria, která na ně kladli vychovatelé arcivévodů. Nikdy nechyběly pomůcky, 

praktické příklady z každodenního života a praxe ani diskuse o problémech, jež urození žáci 

sami otevřeli. 

Blízkost k trůnu jejich svěřenců určovala odměnu učitelů. Udělení řádů, které 

neminuly bezprostředně po ukončení jejich působení pedagogy korunního prince Rudolfa, 

nelze u učitelů Františka Ferdinanda a Karla Františka Josefa přesně určit. Nejisté zmínky o 

tom, že učitelé získávali vyznamenání od císaře prostřednictvím přímluvy Karla Ludvíka, se 

udávají pouze u Onno Kloppa a Ferdinanda Čenského, učitelů Františka Ferdinanda. Karel 

Ludvík vyjádřil učitelům za úspěšnou výuku svých synů nejvyšší uznání, stejně jako císař 

vysokoškolským profesorům svého prasynovce Karla Františka Josefa. Většinou jim byl 

udělen řád Železné koruny III. třídy. Byl to v monarchii velmi často udílený řád, a to pro 

různé vrstvy obyvatelstva – vojáky, politiky, průmyslníky, vědce i umělce, kteří se osvědčili 

ve státní službě nebo například poskytli příspěvek na dobročinné účely. V některých 

případech získali učitelé také Leopoldův řád. Jeho nositeli byli generálové, vysocí státní 

zaměstnanci a významné vědecké a kulturní osobnosti. Ojedinělý je zisk řádu Františka Josefa 

u Ferdinanda Čenského. Jednalo se o vyznamenání za zásluhy ve prospěch „velké vlasti“ 

osobám napříč společenským spektrem. 

Někdy následníci navázali se svými učiteli nejen profesní vztah, ale i dlouholeté 

přátelství. Korunní princ Rudolf udržoval stále úzké kontakty s Carlem Mengerem, který mu 

dokonce pomáhal se sepisováním článků. Jeho bývalí pedagogové se podíleli na kapitolách 

velkého historicko-etnografického díla Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und 

Bild. František Ferdinand často využíval služeb Maxe Wladimira Becka, audienci po letech 

poskytl i Onno Kloppovi. Ve většině případů však zůstalo jen u formálních kontaktů, 

kupříkladu přání k životním jubileím. 
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Zatímco učitelé začali s nostalgií vzpomínat na své zásluhy, arcivévodům končila 

plnoletostí jedna epizoda jejich života, určovaná pevným režimem a pravidelností. Nyní se 

měli soustředit na vojenskou službu a vyrovnat se s nástrahami svobodného života. Vědecká 

ani jakákoli jiná civilní kariéra jim nebyla dovolena. Následníci nebyli ani historiky ani 

právníky či přírodovědci na vědecké úrovni, přesto získali přehled ve všech těchto oborech a 

navíc velmi dobré znalosti jazyků. Tyto vědomosti jim měly pomáhat nacházet národnostní, 

sociální a politickou toleranci pro budoucnost monarchie a vyhledávat spolehlivé 

spolupracovníky, kteří by v těžkém státnickém úkolu stáli po jejich boku. Vypjatá doba jim 

ale nedala příležitost nabyté vzdělání dostatečně zúročit. 
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