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Je nepochybné, že autorka dizertační práce Kamila Mádrová patří 

mezi nejpilnější historičky mladé generace. O této skutečnosti svědčí i 

předkládaná studie, která je výsledkem jejího několikaletého 

badatelského úsilí. Autorka v ní reflektuje jak výsledky posledních 

několika dekád vývoje české historiografie, tak své vlastní a přispívá tím 

k vývoji moderního studia společenských elit.  

K. Mádrová ve své dizertaci dokazuje, že pečlivě prostudovala 

všechny uvedené archivní materiály a to nejen v českých zemích, ale i 

v zahraničí (především ve Vídni). Její práce, zaměřená na výchovu a 

vyučování tří kandidátů na trůn podunajské monarchie, je logicky 

členěna do tří kapitol (Rudolf, František Ferdinand, Karel) a následně 

na podkapitoly věnované jejich nejvýznamnějším učitelům. Autorka 

s pílí sobě vlastní nashromáždila všechny dostupné informace a čtenáři 

předkládá velmi podrobný výčet informací, ze kterých některé byly širší 

veřejnosti dosud neznámé. Nespornou předností je i fakt, že dizertace již 

byla publikována a dočkala se kladných recenzí. 

Zároveň je ale třeba zmínit, že je velká škoda, že se autorce 

nepodařilo splnit své původní předsevzetí komparovat výchovu 
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rakouských a pruských následníků. Jde samozřejmě o úkol v rámci 

dizertace velmi těžko splnitelný, předkládaná práce (přes všechny své 

klady) se ale jen obtížně a pomocí „oslích můstků“ snaží srovnávat 

nesrovnatelné: výchovu korunního prince s výchovou řadových 

arcivévodů, se kterými se ve zlomových okamžicích jejich dětství či 

dokonce mládí jako s kandidáty na trůn nepočítalo. Z tohoto úhlu 

pohledu je třeba nazírat na rozdíly v jejich výchově, na váhu kladenou 

na jejich „Hofstaat“, i na odměny rozdělované později učitelům. Zde by 

práci velmi pomohlo srovnání s výchovou jiných arcivévodů – tedy 

zodpovězení otázky, zda se výchova a vzdělání Františka Ferdinanda a 

Karla podobalo spíše výchově „řadových“ členů arcidomu, nebo 

korunního prince Rudolfa.  

Jistou slabinu práce představuje úvod a závěr, ve kterých chybí 

dostatečný rozbor pramenů a stanovení cílů. I v samotné studii jsou 

jednotlivé informace kladeny jedna za druhou, často bez náležitého 

zhodnocení, což je při autorčině rozhledu škoda. Jazyk práce je 

kultivovaný, i když text obsahuje jisté stylistické neobratnosti a bylo by 

též vhodné sjednotit názvy institucí (česky či v originálním jazyce). 

Autorka se také nevyhnula jistým omylům a nepřesnostem. Ty jsou 

částečně důsledkem nevyužití některých důležitých pramenů (archiv 

kabinetní kanceláře, předsednictvo vlády, kvalifikační listy), které zčásti 

či zcela stranou své pozornosti. Z nepřesností uvedených přímo v textu 

můžeme uvést následující:  

s. 7: pojem „dvorní šlechtická akta“ neexistuje. Šlechtický archiv se do 

roku 1806 dělil na akta dvorské kanceláře (pro dědičné země po vzniku 

Directoria in publicis et cameralibus, resp. Česko-rakouské dvorské 

kanceláře) a na akta říšské kanceláře (pro Svatou říši římskou). Po roce 

1806 toto dělení logicky zaniklo. 

s. 11: co to je služebný „Beckpersonál“? 

tamtéž: ultimátum nemůže být takzvané. 
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s. 12: Latour nebyl nadporučík (Oberleutnant), ale podplukovník 

(Oberstleutnant). Tak nízkou hodnost ve svém věku při svém vzdělání 

ani mít nemohl (pokud by nebyl degradován nebo penzionován), nehledě 

na to, že nadporučíkovi by císař výchovu syna asi nesvěřil. 

tamtéž: šlechtický titul Josefa Latoura nemusel být přenesen na syna, 

protože byl dědičný. 

tamtéž: neobdržel záslužný kříž, ale Vojenský záslužný kříž 

(Militärverdienstkreuz). To byl značný rozdíl. Záslužný kříž ve 4 

stupních byl přičleněn k Řádu Františka Josefa a byl udílen za méně 

významné zásluhy civilním osobám, zatímco Vojenský záslužný kříž byl 

vysokým vojenským vyznamenáním udíleným za mimořádné zásluhy či 

za hrdinství důstojníkům.  

tamtéž: nebyl přeložen k adjutanskému sboru. Od roku 1859 totiž 

působil v císařově vojenské kanceláři (jako hejtman) a o rok později se 

jako major stal jeho křídelním pobočníkem (vzhledem k jeho významu 

by nebylo od věci projít Latourovu složku v Kriegsarchivu).  

tamtéž: zvláštní vazba „dosáhl šarže podmaršála a obdržel za tyto služby 

od císaře velkokříž Leopoldova řádu. Ve výslužbě byl jmenován členem 

panské sněmovny a tajným radou.“ Navíc tajným radou nebyl 

jmenován, tato hodnost byla až do roku 1884 automaticky spojena se 

ziskem této třídy Leopoldova řádu. V tomto případě jde ale o zajímavou 

informaci. Podle literatury (Wurzbach, ÖBL, NDB) byl totiž Latour jen 

držitelem komandérského kříže Řádu sv. Štěpána (autorka odkazuje na 

pozn. 48 na s. 20, kterou se mi nepodařilo dohledat). Také by bylo 

zajímavé na základě pramenů osobní povahy (jsou-li k dispozici) či 

dalších dokumentů vysvětlit, proč nepožádal o baronát, na který měl na 

základě tohoto řádu také nárok. 

s. 13: Pálffy nepocházel ze staré maďarské, ale uherské šlechty. 

tamtéž: chybí uvedení třídy Leopoldova řádu. Stejně jako v řadě dalších 

případů je to škoda, protože tímto způsobem je možné dešifrovat, jak 

vysoce si panovník služeb určitého jedince vážil. 
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tamtéž: nikoli Gödöllö, ale Gödöllő. 

s. 18: bylo by zajímavé uvést, zda byl Rónay zednářem i v době svého 

působení ve funkci Rudolfova učitele. Vzhledem ke katolictví 

Habsburků by to bylo skutečně mimořádné.  

s. 19: u Kellera mi není jasné, co to znamená, že byl „praktikujícím 

právníkem“.  

tamtéž: místo „nejvyšší podkoní“ se většinou užívá pojem „nejvyšší 

štolba“. Mattheus Niedermayer bývá uváděn jako Oberbereiter, tedy 

vrchní, nikoli nejvyšší (Oberstbereiter) pojezdný.  

s. 44: je doložen přátelský vztah mezi Grünnem a Latourem? Pouze 

tehdy by bylo možné hovořit o upřímnosti v korespondenci.  

s. 50: francouzský titul „Officier de l’instruction publique“ se překládá 

jako důstojník Řádu akademických palem.  

s. 79: nikoli maďarskými, ale uherskými. 

s. 109: poněkud zmatená formulace věty v případě F. A. Čenského. Není 

jasné, zda vyučoval v kadetní škole, nebo byl studentem kadetky. Do 

hodnosti šikovatele mohl být těžko přeložen, ale jen povýšen či 

degradován. Pokud se měl později stát důstojníkem, pak musel 

absolvovat kadetní školu a s jeho prohřeškem to nebylo tak vážné.  

s. 118: bylo by vhodné zdůraznit mimořádnost udělení Řádu Františka 

Josefa. Ten byl totiž (až do první světové války) udílen jen civilním 

osobám, důstojníkům zcela výjimečně a pokud ano, pak příslušníkům 

nebojových jednotek za zásluhy civilního charakteru.  

s. 120: bylo by vhodné doplnit, že nobilitační listinu pro rodinu 

Čenských panovník nepodepsal nikoli proto, že by nechtěl, ale protože 

k jejímu zhotovení došlo až po rezignaci Karla I. na vladařská práva. 

Pečeť připojena byla (nešlo ji nepřipojit, byla součástí taxy za zhotovení 

diplomu), ale do pouzdra je pouze nalit červený vosk, pečeť není 

otištěna. Není navíc jasné, co autorka myslí slovy „protože žadatelé 

museli jak za vyhotovení diplomu, tak za užívání titulu „Edler/Edle“ a 
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zmíněného přídomku složit příslušnou taxu, obrátil se v lednu 1919 

Jaroslav Čenský na Ministerstvo vnitra nástupnického „Německého 

Rakouska“ s žádostí o vrácení peněz a návrhu erbu. Nebylo mu ale 

vyhověno.“ Čenský žádal (17. 1. 1919) o vrácení peněz, protože do 

zániku monarchie diplom neobdržel. Po této urgenci jej úřad vnitra 

Německého Rakouska konečně expedoval a vdově Adolfine byl doručen 

20. 6. 1919 do jejího bytu na Královských Vinohradech.  

s. 130: Není možné, že by Klopp nebyl nositelem papežského rytířského 

kříže Řádu sv. Jiří (něm. St. Georgsorden/Georgius-Orden), ale rytířem 

Řádu sv. Řehoře (něm. Gregorius-Orden)? Řád sv. Jiří totiž mezi 

papežskými dekoracemi není. 

s. 135: je možné doložit, že by panovník skutečně Kloppovi neudělil řád 

na základě jeho kritiky vídeňské městské rady? Z faktu, že ocenění 

nezískal ani žádný jiný učitel Františka Ferdinanda, spíše vyplývá, že 

jeho zásluhy nepovažoval za dostatečné. Udělení vysokého vyznamenání 

roku 1902 (vzácně udílený komandérský kříž Leopoldova řádu) 

rozhodně nevyplývá, že by upadl v trvalou nemilost.  

s. 140: bylo by zajímavé vysvětlit, proč bylo zvykem, aby si někdo 

vyprošoval papežkou přízeň. Souviselo to se ziskem estenského 

dědictví? Pokud ano, nebylo to rozporu s postavením arcivévody? 

s. 152: lépe než Polzer-Hoditz jen Arthur rytíř Polzer (či von Polzer). 

Jména Polzer-Hoditz užíval až po svém odchodu s místa šéfa císařovy 

kabinetní kanceláře a po povýšení do hraběcího stavu (nejvyšší 

rozhodnutí z 11. října 1917).  

 I přes výše uvedené drobné připomínky jsem přesvědčen, že 

studie K. Mádrové patří k nadprůměrným a je přínosnou vědeckou 

prací. Autorka vycházela převážně z dosud nepublikovaného archivního 

materiálu a není proto vyloučeno, že se právě stane jedním ze 

základních zdrojů výzkumu na tomto poli. Práci proto plně doporučuji k 

obhajobě. 
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