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Posudek oponenta disertační práce PhDr. Zlaty Gersdorfové „Páni erbu zelené 

růže na stříbrném poli. O původu, rozrodu, pečetích a sídlech pánů 

z Krumlova“, 

předkládané v roce 2019 na Katedře pomocných věd historických a archivního studia 

UK FF. 

 

Zlata Gersdorfová si položila za cíl své práce podat komplexní zpracování 

dějin zapomenuté a záhy vymřelé větve významného jihočeského rodu Vítkovců, 

pánů z Krumlova (před 1213-1240). Využila k tomu prameny různých typů, písemné i 

tradiční, výsledky stavebně historických průzkumů a archeologických výzkumů. Díky 

tomu mohla doplnit i korigovat názory tradované (a často nekriticky přejímané) v 

odborné literatuře, nemluvě o četných amatérských pracích ovlivňujících historické 

vědomí společnosti.  

Rozdělení práce – včetně Úvodu a Závěru – do sedmi kapitol je účelné a 

odpovídá potřebám zpracování tématu. Výstižné jsou i citáty z pramenů, případně 

literatury, uvozující jednotlivé kapitoly a charakterizující její obsah. Celou práci 

uvozuje citát z předmluvy Staročeské kroniky tzv. Dalimila.  

Téma práce je zřetelně formulováno v jejím úvodu. V následující kapitole, 

„Historické zrcadlo“, věnované původu a vývoji legendy o dělení růží, která 

„vysvětlovala“ původ jednotlivých rodových větví Vítkovců a je nutně východiskem 

celé práce, historickým tradicím a odbornému bádání dějin pánů z Krumlova, zkoumá 

autorka kriticky všechny relevantní, písemné, tradiční a obrazové, prameny, a podává 

přehled studia tohoto tématu v odborné historické (a vzhledem k tématu nutně i 

historicko-amatérské) literatuře. Zde mohla být informace a hodnocení starší literatury 

podrobnější, na druhé straně je pravda, že se Z. Gersdorfová k názorům literatury 

včetně jejich kritiky vrací v dalším textu v souvislosti s jednotlivými analyzovanými 

problémy.  

V úvodu třetí kapitoly, „Ve znamení růží“, kde stručně pojednává o vzniku 

vrstvy velmožů a posléze šlechty v českých zemích, do něhož se snaží začlenit 

Vítkovce a jejich prvního doloženého prapředka, podle mého názoru správně 

zdůrazňuje roli knížecí družiny, i když ani stará kmenová aristokracie nemusela být 

zcela zničena. Po tomto obecném úvodu autorka hledá praotce Vítkovců a sleduje 

genealogii pěti generací pánů z Krumlova. Nejasná je formulace o tzv. vletické listině 

Vítka Mladšího – co je ta výjimka a co pravidlo, počítá-li autorka na rozdíl od J. 

Šebánka a S. Duškové se svobodnou držbou šlechtického majetku? (s. 23). Jinak je 

třeba ocenit důslednou analýzu pramenů, díky níž si Z. Gersdorfová povšimla i 

skutečností dosud v literatuře nereflektovaných (např. s. 23). Jako hlavní pramen pro 

genealogii pánů z Krumlova užívá Z. Gersdorfová logicky listiny, ať již dochované 

v originálu nebo ve formulářích (občas použité označení „formulářové sbírky“ není 

vhodné, i když je česká literatura běžně užívá; k tomu srv. Lexikon des Mittelalters 4, 

s. 646). K písemnostem obsaženým ve formulářích ovšem oprávněně přistupuje 

kriticky. Pokud jde o narativní prameny, bylo by třeba konkretizovat těch „několik 

verzí, často velmi rozdílných“ (s. 25), když jde o dobu sahající do konce 13. století, 

pro kterou je narativních pramenů jen několik, a o jejich „velmi rozdílných verzích“ 
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nelze hovořit. Prostředí autorů a okruh čtenářů také byly ještě velmi omezené. 

(Moderní) překlady by pak historik neměl užívat vůbec. Jinak je nutno souhlasit s tím, 

že autoři narativních pramenů nezaznamenávají pouze ověřené spolehlivé zprávy. Ve 

vlastní rekonstrukci genealogie rodu a působení a osudů jeho příslušníků vychází 

autorka vesměs ze spolehlivých pramenů, odmítá neověřené pověsti. Informace 

písemných pramenů zasazuje do logických souvislostí, využívá přitom vedel 

písemných pramenů i výsledků archeologických výzkumů a dochované architektury. 

Zdařile se přitom vyrovnává také s nepodloženými spekulacemi starší literatury. Po 

formální stránce je však nutno vznést některé připomínky, například proč v pozn. 67 

na s. 31 cituje listinu podle RBM (č. 620, s. 290-292) místo modernějšího CDB (č. 

375, s. 410-412), kde je navíc její celé znění? Kromě toho jde o falzum, což autorka 

nezohledňuje a což by mohlo vysvětlit zmíněnou anomálii. Totéž se týká pozn. 93 na 

s. 34, kde je navíc chybně uveden svazek RBM, stejně jako pozn. 121 na s. 37, aj. 

Zajímavé výsledky přináší čtvrtá kapitola, „Rodová doména“, pojednávající o 

vývoji rodového majetku a ekonomických zdrojích pánů z Krumlova. Pozemkový 

majetek pánů z Krumlova rozmístěný ve východních a jižních Čechách a v Horních 

Rakousích, je opět rekonstruován na základě dochovaných pramenů a zachycen na 

přiložených mapách (co je „práh vrcholného středověku“? – s. 98). Podstatná je však 

především analýza těžby rud na rodových pozemcích (kap. 4.2.). Autorka si zde 

oprávněně stěžuje na dosud nedostatečný průzkum pozůstatků těžby v terénu a na 

zanedbaný archeologický výzkum v této oblasti, který by mohl přinést nové poznatky, 

k níž byly skromné písemné zprávy již v podstatě vyčerpány (zvláště když jediný 

písemný pramen o dolování na rožmberském panství ve druhé polovině 13. století je 

falzum z první poloviny 15. století; podobně, jak správně upozorňuje Z. Gersdorfová, 

nelze využít ani některé ve starší literatuře uváděné hmotné prameny). Autorka však 

uvedla do souvislosti s ekonomickými poměry a zdroji i sídla pánů z Krumlova 

(kapitola 4.3.). Přes dosud neuspokojivou situaci ve studiu vývoje sídel společenských 

elit ve 13. století, na niž odkazuje, dospěla na základě dostupných pramenů o 

predikátních sídlech pánů z Krumlova včetně sídel hypotetických a srovnáním 

s výsledky studia využívání rud na panství pánů z Krumlova a později Rožmberků 

k celkem logickému, i když dosud v literatuře nevyslovenému závěru o souvislosti 

panských sídel s ložisky drahých kovů, což mimo jiné naznačuje původ prostředků na 

politické a stavební aktivity Vítkovců. Zevrubné studium pramenů autorce umožnilo 

postihnout i určitou hierarchii analyzovaných sídel (i při vědomí jisté vágnosti 

pramenné terminologie, a hlavně při vytváření moderních kategorií sídel, které často 

nemají oporu v pramenech). Poslední část čtvrté kapitoly je věnována převzetí 

majetku po pánech z Krumlova, včetně (či především) jejich hlavního sídla, 

Rožmberky a jeho právnímu pozadí. 

V kapitole „Erbovní znamení a pečeti krumlovských pánů“ se autorka 

především pozastavuje nad – nepříliš pravděpodobnou – barvou erbovního znamení 

pánů z Krumlova (zelená růže) a snaží se opět na základě všech relevantních pramenů 

vysvětlit její původ, respektive původ příslušné zprávy (poprvé zachycena až u 

Beneše z Veitmile). Ocenit je nutno popis pečetí pánů z Krumlova včetně obrazové 

dokumentace, která uvádí fotografické reprodukce a – zřetelnější - překreslení 

pečetního obrazu.  
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V „Diplomatickém exkursu“ uvedeném jako šestá kapitola podává autorka 

přehled použitých úředních pramenů, konkrétně formulářů a listin vydaných i 

přijatých pány z Krumlova, zařazuje je do historických souvislostí a – na základě 

odborné literatury - se pokouší o jejich analýzu. Pokud jde o 11 známých listin 

vydaných pány z Krumlova, lze jistě souhlasit s konstatováním, že iniciátory vydání 

těchto listin byly církevní instituce, v jejichž prospěch byly listiny vydány, což ostatně 

odpovídá známým poznatkům o vztahu církevních institucí k listinám. Úvahu o tom, 

že běžně přijímané tvrzení J. Šebánka a S. Duškové, že pro pozdně přemyslovské 

období neexistuje listina vydaná šlechticem pro jiného šlechtice, je „přinejmenším 

neuvážené“ (s. 185), autorka vzápětí sama zpochybňuje otázkou, do jaké míry byly 

tehdy směny a prodeje majetku zlistiněny. Kapitola končí reflexí o možné existenci, či 

spíše neexistenci, rožmberské kanceláře, či přímo kanceláře pánů z Krumlova, když 

střediskem diplomatické činnosti byl zřejmě vyšebrodský klášter, což podle autorky 

tvrzení o existenci rožmberské kanceláře vyvrací.  

V Závěru jsou shrnuty výsledky jednotlivých kapitol. K práci je připojen 

seznam pramenů a literatury, katalog pečetí pánů z Krumlova a seznam obrazových 

příloh. 

Disertace Zlaty Gersdorfové je původní prací založenou na detailním studiu 

různých využitelných typů pramenů s dobrou znalostí odborné literatury. Autorka 

shromáždila všechny relevantní prameny a odpovědně je zpracovala. Díky tomu 

mohla provést revizi tradovaných názorů na úlohu a působení pánů z Krumlova a 

korigovat omyly a „teorie“ uváděné v odborné, a hlavně historicko-amatérské 

literatuře. Hypotézy jsou logicky vystavěné a neodporují pramenům. Analýza je 

doplněna obrazovou dokumentací, mapami a plány. Ze všech těchto důvodů je práce 

nesporným přínosem pro bádání o historii pánů z Krumlova i o dějinách šlechtických 

rodů v Čechách. Práce je silnější v partiích, kde se autorka opírá o konkrétní prameny. 

Občas vkládané obecné úvahy by bylo třeba konkretizovat a podrobněji doložit. 

Stejně tak formulace typu „v literatuře se uvádí“ by bylo třeba doplnit příslušnými 

citacemi (např. s. 27, p. 41). Jazyková stránka práce je slušná, jen občas se objeví 

neobratné formulace či mluvnické a písařské chyby (čtvrtá třída slovesná!; pozor na 

skloňování latinských termínů). 

Celkově lze konstatovat, že práce PhDr. Zlaty Gersdorfové svou odbornou i 

formální úrovní plně vyhovuje nárokům kladeným na disertační práci a lze ji 

odpovědně doporučit k obhajobě. 

 

V Praze 15. prosince 2019 

 

 

Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. 


