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Mohlo by se zdát, že v záplavě odborné, populárně-naučné nebo krásné literatury o 

Habsburcích se již nedá najít téma, které by nebylo prezentováno. Kamile Mádrové se to 

přesto podařilo a téma zvládla způsobem velmi přínosným a přesvědčivým. Jistě, i ona 

využila dosavadních dílčích studií na toto téma, ale přinesla  komplexní a vyvážený pohled, 

který dosud chyběl.  

Členění její práce odpovídá danému tématu, podstatu tvoří tři kapitoly podle tří následníků a 

v jejich rámci postupně podala biografie 15 soukromých učitelů. Každý kapitola je uvedena 

podrobným chronologickým a obsahovým zaměřením vzdělání každého ze tří Habsburků. 

Tento vnitřně promyšlený program je v celé práci udržen a  pomáhá přehlednosti a ucelenosti 

přeložené práce. V tomto smyslu se autorce podařilo dodržet název práce, hlavními aktéry 

nejsou – což bylo jistě svůdné – následníci, ale samotní pedagogové. Jejich biografie jsou 

podány od narození, včetně sociálního prostředí, z něhož pocházeli, přes další působení až po 

úmrtí. Autorka přitom shromáždila značné množství písemných pramenů úřední i soukromé 

povahy, které jsou dnes rozsety v desítkách archivů nebo archivních fondů. Využila také 

neméně rozptýlenou literaturu rozličného charakteru: vzpomínky, novinové články, biografie 

atd. Díky této vskutku pilně a pečlivě provedené heuristiky se jí podařilo podat ucelený 

pohled na jednotlivé pedagogy a sotva bude v budoucnu objeven nějaký významný doklad, 

který by neznala. 

Práce s těmito prameny a literaturou ovšem otevírá některé otázky. Nemohu se ubránit dojmu, 

že možná podlehla pohledu novější literatury, která v následnících vidí potencionální 

reformátory a inovátory. Rovněž typ pramenů, z kterých čerpala (vzpomínky, novinové črty) 

mohl vést k jistému idealizování. Komunikace v 19. století v tomto prostředí byla jistě 

uhlazenější a autocenzura mohla být u některých autorů větší, než bychom dnes 

předpokládali. O to cennější jsou její zprávy o tom, jak mohlo docházet k konfliktům mezi 

hlavním vychovatelem a pedagogy. Některé zmínky o kritice výchovy nebo pedagogů by 

zasluhovaly větší pozornost.  

Autorka správně na několika místech zdůraznila, že klíčovou pro rodiče následníků vždy byla 

výchova náboženská. Zde mohla autorka více zdůraznit, že v tomto směru byla výchova 

neoddělena od náboženského cítění. Dostali podle jejího názoru arcivévodové dostatečné 

poučení o jiných náboženství svých budoucích „poddaných“? Katolická církev měla v té době 



daleko k ekumenismu, zda bylo náboženské vychování následníků „politicky korektní“ řečeno 

naší dnešní terminologií? 

Určitou slabinou práce je úvod a závěr. Obě tyto části, na nichž obvykle poznáme erudici 

autora, jsou poměrně stručné až strohé. K. Mádrová se zřejmě nedokázala zbavit obvyklého 

dojmu začínajících autorů, že stačí získaná fakta seřadit a výsledek práce je zcela jasný. Právě 

v těchto částech práce obvykle je autorovi umožněno „vystoupit“ nad prameny a ukázat 

vlastní pohled na zkoumanou problematiku. Postrádám především hlubší zamyšlení nad 

výchovou příslušníků dalších panujících rodů a špiček aristokracie, alespoň formou odkazů na 

literaturu.1 Rovněž by zdůraznění zasluhovalo porovnání výchovy následníků trůnu a 

„prostých“ arcivévodů a arcivévodkyň. Klíčová je otázka, zda se autorka domnívá, zda 

výchova tří arcivévodů byla dostatečná pro 20. století. 

Autorce se podařilo svým způsobem postihnout situaci v historické obci české a rakouské v 2. 

polovině 19.století  a i v tom vidím širší dosah předložené práce. Oceňuji jej i proto, že se 

jedná o poznání přínosu historiků, kteří obvykle stojí stranou modelu vývoje historiografie, 

jaký stále někdy jednostranně vytváří liberální a  (jazykově) nacionální pohled na úlohu dějin 

ve společnosti.  

Na druhé straně se mohu domnívat, že by výsledný pohled na pedagogy byl odlišný, kdyby jej 

napsal přírodovědec, respektive: autorka mohla přihlédnout k obecným pracím o dějinách 

přírodních věd. Záliba různých členů habsburského rodu v přírodních vědách a výzkumných 

cestách je všeobecně známá a dá se předpokládat, že následníci trůnu byli v těchto zájmech 

formováni svými příbuznými, kteří pro ně vytvářeli jisté vzory. Zde připomínám arcivévodu 

Ludvíka Salvátora a dokumentaci jeho aktiv v Brandýse nad. Labem, s nímž se Karel stýkal 

(ovšem převážně až po skončení své výchovy).2 Rovněž by mne zajímalo, zda autorka našla 

dokumenty, které by ukazovaly na osobnosti, které nakonec nebyly za pedagogy vybrány. 

Z autorčina textu  mi není zřejmé, zda si autorka položila otázku, zda okruh vybíraných 

učitelů neopomíjel pedagogy z uherské části monarchie. 

                                                 
1 Není na místě uvádět obsáhleji literaturu, kterou mám na mysli, jako příklad např.: Bezecný, 

Zdeněk, Dětství, mládí a výchova Karla IV. ze Schwarzenbergu. In: Dítě a dětství napříč 

staletími. 2. Pardubické bienále. 4.-5. dubna 2002. Pardubice / Pardubice : Univerzita 

Pardubice, 2003 s. 67-72.  
2 Jako příklad bych uvedl např.: Ludvík Salvátor. Vědec a cestovatel. Zpráva o životě a díle 

rakouského arcivévody a toskánského prince se zvláštním zřetelem k městu Brandýsu nad 

Labem - Staré Boleslavi. [Aut.]: Mader, Brigita - Gregorovičová, Eva - Mašek, Petr - 

Němeček, Milan - Novák, Milan - Hyka, Jiří. Brandýs nad Labem - Stará Boleslav : Město 

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 2005. 71 s., il. (Zámecká edice. 2.).  



Práce je psána velmi dobrou češtinou, nicméně jsem se pobavil nad formulací: Na Marschalla 

však čekaly nové významné úkoly. V roce 1880 se stal proboštem Votivního kostela, jehož stavbu 

podnítil v Mexiku popravený arcivévoda Maxmilián jako poděkování Bohu za záchranu jeho 

bratra císaře Františka Josefa při atentátu v roce 1853. (S. 141) 

Z předchozích řádků je patrné, že  výše uvedené poznámky nechápu jako nedostatky 

předložené práce, ale spíše jako možnosti pro další rozšíření tématiky. Nepochybuji, že se 

práce stane inspirací pro další badatelky a badatele. Vzhledem k tomu, že práce již vyšla 

tiskem, nemohu dát příslušné doporučení, a proto bych rád zdůraznil, že jen překlad může na 

práci upozornit i rakouské kolegy. 

Závěrem mohu s potěšením konstatovat, že práce Kamily Mádrové je přínosem pro poznání 

sledované problematiky a přináší nové originální poznatky. Autorka prokázala, že ovládá 

moderní metodické postupy. Tím splňuje zákonem uložené předpoklady pro uznání disertační 

práce jako základu pro získání příslušného akademického titulu. 

Práci proto doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí. 

 

 

Drosendorf – Brno 15.-23. 7. 2015     Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. 

 

 


