
 

1 

 

 

                                  Posudek vedoucího práce 

 

                               Studentka: Mgr. Kamila Mádrová 

 

Kamila Mádrová nastoupila svou studijní a posléze i vědeckou 

dráhu na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 2004-2010 studovala 

magisterský pětiletý obor historie-archivnictví. Diplomovou práci na 

téma Idea státu rakouského z pohledu následníků trůnu arcivévodů 

Rudolfa, Františka Ferdinanda d´Este a Karla připravovala a obhájila 

pod vedením prof. Jana Županiče. V letech 2008-9 přitom v rámci 

programu Erasmus rok studovala a bádala ve Vídni. 

V roce 2010 Mádrová zahájila, tentokrát již pod vedením autora 

tohoto posudku, doktorské studium. Byla vzornou studentkou. 

Předepsané povinnosti plnila svědomitě a včas v souladu s individuálním 

studijním plánem. Státní doktorskou zkoušku složila v roce 2013. Poté 

byla převedena do kombinované formy studia, ve které se věnovala 

přípravě disertační práce. 

Jejímu vědeckému usilí výrazně napomohla podpora udělená 

Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2011 – 2014 

řešila grantový projekt č. 342211 „Pedagogové ve službách trůnu. 

Privátní učitelé následníků trůnu Rakousko-Uherska“, který se kryl 

s tématem disertační práce.  V roce 2012 pak získala stipendium v rámci 

programu Aktion, díky němuž mohla provádět dlouhodobý výzkum ve 

vídeňských archivech.  

V rámci obou uvedených projektů Mádrová pracovala v řadě 

domácích i zahraničních archivů, vystupovala také na 6 domácích a 

mezinárodních vědeckých konferencích. Výsledky svého výzkumu 

doktorandka prezentovala ve formě článků v odborných časopisech, 
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sbornících a kolektivních monografiích. Jde celkem o 7 výstupů tohoto 

typu. Od července tohoto roku pak Mádrová pracuje v archivu ČVUT 

jako odborná archivářka. Z výše uvedeného je patrné, že nastoupila 

slibnou vědeckou dráhu. 

 Vedle činnosti vědecké se doktorandka věnovala také činnosti 

pedagogické. V uplynulých letech si na filozofické a pedagogické 

fakultě naší univerzity doplnila pedagogické vzdělání. Dnes je 

kvalifikovanou učitelkou dějepisu a němčiny pro střední a základní 

školy. Do června tohoto roku působila jako učitelka základní školy 

v Rudné.  

 Není smyslem tohoto posudku obšírně hodnotit předkládanou 

disertační práci. Přesto bych rád poznamenal, že jde o práci kvalitní, 

založenou na pečlivém studiu pramenů a literatury. Autorka pracovala 

v řadě veřejných i soukromých archivů, kde objevila některé dosud 

nepublikované a hodnotné informace o vzdělávání následníků trůnu.  O 

kvalitě  jejího badatelského úsilí pak svědčí i skutečnost, že předkládaná 

práce byla v roce 2014 publikována a to v renomovaném nakladatelství 

Lidové noviny. Velmi kladné recenzní posudky vypracovali přední čeští 

historikové, kteří se věnují problematice dějin Rakousko-Uherska. 

Autorka postihla jak proces výběru vychovatelů tří habsburských princů, 

tak jejich osobnost a aktivity ve službách arcidomu.  Mádrová využila a 

kvalitně zpracovala značné množství pramenů zejména v rakouských 

veřejných a soukromých archivech. Práce zcela splňuje požadavky 

kladené na disertační práci. Jako vedoucí práci plně doporučuji 

k obhajobě.  

 

V Praze, 7. srpna 2015 

                                              prof. PhDr. Václav Horčička,Ph.D. 

                                               Ústav světových dějin FFUK 
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