
Posudek oponenta bakalá řské diplomové práce: 
 
Martina DVO ŘÁKOVÁ, Pojem feudalismu v evropském a africkém 
kontextu , FHS UK Praha / Padova 2007, stran 49. 
 

Autorka p ředkládá práci, jež vychází z pom ěrn ě širokého 
relevantního okruhu p řevážn ě cizojazy čné literatury a jež se 
zaměřuje na problematiku užívání termínu/pojmu "feudalis mus" p ři 
popisu tradi ční africké spole čnosti. Pozornost v ěnuje nejprve 
pojednání evropských pom ěr ů, p ři n ěmž byl pojem "feudalismu" 
odvozen a následn ě se v ěnuje p říhodnosti jeho užití pro pom ěry v 
Africe. Práce je myšlenkov ě vysp ělá, autroka s literaturou 
pracuje pom ěrn ě velmi p řesn ě (alespo ň pokud jde o tituly, které 
znám). Snaží se z nich vysledovat základní argument ační linie 
jednotlivých autor ů. Za sympatické považuji i to, že Martina 
Dvořáková v druhé části práce (vyslovuje se k studii J. J. 
Maqueta) zaujímá své jednozna čné stanovisko, které se snaží 
věcně vyargumentovat. Celkovou koncepci práce (snaha vym ezit 
obecný pojem a ptát se, nakolik je p říhodný pro popis ur čitých 
sociálních, kulturních, politických a d ějinných útvar ů) považuji 
za velmi dobrou. Volím-li na následujících stránkác h v ůči práci 
především kritický p řístup, pak se tím pouze ujímám role 
dot ěrného oponneta, který se snaží svými otázkami rozpr oudit 
diskusi p ři ústní části obhajoby práce. Četnost mých poznámek a 
připomínek není dokladem nekvality práce, ale naopak její 
zajímavosti a toho, že s ní lze na zcela v ěcné rovin ě diskutovat 
ve smyslu odborné debaty. Své p řipomínky, otázky a poznámky bych 
rozd ělil do čty ř základních následujících okruh ů. Ješt ě než 
přistouopím k dalšímu výkladu považuji za nutné pozna menat, že 
nejsem afrikanista a tudíž nejsem v ůči p ředkládané práci pln ě 
kompetentním oponentem. 
 

(1.) Práce je z velké části založena na p řetlumo čení a 
referování vybrané literatury. To samo o sob ě není na škodu. 
Přece se však domnívám, že se autorka mohla i p řed tím, než od 
s. 35 rozebírá a kritizuje studii Maquetovu, pokusi t o 
podrobj ěší porovnávání názor ů užitých prací. Místy totiž v 
předkládané práci není zcela jasné, zda jde o studii užívání 
termínu feudalismus , nebo o studii v ěnovanou výskytu této 
instituce v Africe. 
 

(2.) Diskutovat lze vlastní pojetí "feudalismu". Au torka sama 
říká, že jej nechce definovat (s. 6-7), což je na je dné stran ě 
škoda, na stran ě druhé jej vlastn ě v pr ůběhu práce definuje a 
přikloní se k jeho ur čitému vymezení. Vychází z prací 
Blochových, Ganshofových a Brownové. S t ěmito pracemi zachází 
adekvátním zp ůsobem. P řece považuji za nutné k zp ůsobu vymezení 
pojmu "feudalismus" a k jeho obsahu vyslovit n ěkolik p řipomínek: 
 

- Pln ě (2a) uznávám právo Martiny Dvo řákové vybrat si z 
bohaté literatury k feudalismu jen n ěkoik titul ů (ani rozsáhlé 
disertace na toto téma dnes nemohou pracovat s vešk erou 
literaturou k feudalismu, nebo ť té se ro čně chrlí tisícovky 
nových titul ů). P řece se však domnívám, že pokud jde o otázku, 



nakolik lze p řenést koncept feudalismu ze západoevrpského 
kulturního prost ředí do jiných kultura a na jiné kontinenty, je 
jen t ěžko obejít pom ěrn ě rozsáhlou diskusi, která se na toto 
téma vedla v n ěmecké literatu ře. Na mysli mám p ředevším Maxe 
Webera a jeho pojem "tradi čního panství" (in: Wirtschaft und 
Gesellschaft , bylo by možné vyjít alesepo ň ze Škodovy antologie: 
Max Weber. Autorita, etika a spole čnost , nebo ze studie o 
Weberov ě pojetí feudalismu od Jana Kellera v AUC phil. et hist. 
1982). Vedle Webera by pak pozornost zasluhovala di skuse 
Pirennea s Dopschem (zejména Alfons Dopsch, Naturalwirtschaft 
und Geldwirtschaft in der Weltgeschichte ; částe čně Henri 
Pirenne, St ředov ěká m ěsta ). Uznávám, že se v této literatu ře 
sice o africkém feudalismu tak řka nemluví (snad s výjikou 
Egypta), avšak hojn ě se zde pojednává metodicky i obsahov ě 
problém, který autorku zajímá: Lze pojem feudalismu  užít pro 
popis pom ěr ů v jiných dobách (starov ěký antický feudalismus) a v 
jiných kulturách ( čínský, babylonský, perský, indický 
"feudalismus" /"lénní systém")? Je nezbytným znakem  
feudalismu/lénního systému soub ěh s vasalstvím?Musí být lénník i 
lénní pán z vrstvy,jež stojí coby privilegovaná nad  základní 
masou obyvatelstva? Je feudalismus/lénní systém (nu tným) 
důsledkem specifického typu ekonomiky (naturální sm ěny)? Atd. 
 

- S pojmem (2b) feudalismu, jako i s jinými podobný mi pojmy 
je nutné pracovat jako s ideálními typy (Max Weber, Metodologie, 
sociologie a politika , Praha 1998). Jsou to naše pom ůcky popisu, 
které nesmíme nikdy substancionalizovat a musíme si  uv ědomit, 
že, užíváme-li je jako analytické kategorie, nem ůžeme se s 
jejich pomocí nikdy vztahovat k socio-kulturní skut ečnosti v 
její všeobsažné bohatosti. Pomocí t ěchto pojm ů vždy jen 
selektujeme ur čité rysy, vztahujeme se jen k ur čitým vrstvám, 
částem či segment ům skute čnosti (op řít by se v tomto sm ěru dalo 
o Maxe Webera, Karla Mannheima, Hanse-Ulricha Wehle ra, Jürgena 
Kocku, Miroslava Hrocha a řadu dalších). Pokud by toto vzala 
Martina Dvo řáková v úvahu, musela by se pokusit nap říklad názory 
Brownové falsifiko vat. Jakmile bychom totiž cht ěli vskutku 
studovat "komplexní fenomény" (s. 14), jak po tom v olá Brownová, 
nemohli bychom nikdy p řistoupit ke komparativním studiím. V 
tomto smyslu pak je na míst ě uvážit, zda jsou opravdu tak 
podstatnými nap říklad technologické rozdíly. P ři veškeré úct ě ke 
Goodymu, nevím, zda je výskyt či nevýskyt pluhu opravdu 
podstatný, pokud chci porovnat jeden rys ve st ředov ěké Evrop ě a 
v rámci tradi ční africké spole čnosti (nap ř. klientelismus). Úzká 
vazba t ěchto institucí na technologii (by ť nepopírám,že 
agrotechnika má nemalý vliv na majetkové právo k p ůdě, 
srov.nap ř. Jan Peisker, Slovo o zádruze ) m ůže vést až k 
marxistickému žargonu typu: "feudální ruchadlo", co ž je vlastn ě 
již ideologická figura rázu "buržoazní (pa)v ěda".Je to spojeno s 
představou, jakoby "feudalismus" byla všeprostupující  a 
všestrukturující substance, jež zcela formuje ráz v eškeré 
bohatosti socio-kulturních jev ů ur čitého místa a času. Ale práv ě 
této koncepci se autorka p ředkládané práce snaží,z mého hlediska 
velmi sympaticky a správn ě, čelit (nap ř. s. 48). Myslím, že se 
mejem v p řípad ě Goodyho Martina Dvo řáková mohla pustit do v ětší 



diskuse s užitou literaturou a mohla se pokusit ji soustavn ěji 
falzifikovat (nap ř. s. 18 a 23-25). 
 

Zacházet s pojmy jako s ideálními typy znamená neje n uv ědomit 
si, že je nelze nikdy užívat s hoslistickým nárokem , ale také 
přiznat autor ům právo na zcela libovolné definování pojm ů. Nejde 
o to, zda ten či onen autor definoval "feudalismus" správn ě nebo 
špatn ě, nýbrž o to, zda explicitn ě svoji definici sd ěluje a zda 
je schopen prokázt "empiricko-historickými" argumenty, že je 
jeho definice v ůči studované skute čnosti adekvátní . V tomto 
směru bych bral v ůči autor čin ě kritice v ochranu Maqueta. Je 
zcela jeho právem říci, že hlavním (jediným, rozhodujícím) rysem 
feudalismu je žádost o ochranu za nabídnuté služby (s. 43). Lze 
jist ě upozornit na to, že se tato definice výrazn ě liší od 
většiny ostatních. Kritiku je však nutno vést spíše t ak, že se 
budeme ptát, zda studovaná skute čnost odpovídá této jeho 
definici či nikoli? 
 

- Autorka (2c) vychází z Blochova pojetí feudalismu  (s. 11), 
upozor ňuje na rozdíl mezi širokým a úzkým pojetím feudalis mu s 
odkazem na Ganshofa (s. 11). Myslím, že se m ěla explicitn ěji 
vyslovit, jaké z možných pojetí feudalismu vlastn ě chce užívat. 
Místy tenduje k pojetí širokému (feudalismus jako s pole čenský 
systém). To se mi však pro produktivní komparaci ne jeví p říliš 
vhodné. Problémem zde je nap ř. to, že v širším smyslu se 
"feudalismu" i pro evropské spole čnosti užívá pro ozna čení také 
takových sociálních uspo řádání, v nichž nem ělo léno žádný význam 
(nap ř.marxistická literatura mluví až do roku 1848 o d ějinách 
"feudalismu" pro oblasti, v nichž nebyla ani stopa po n ějaké 
manské soustav ě). Navíc se v širším slova smyslu feudalismus 
vztahuje i ke specifickým mentalitním projev ům (Marc Bloch, 
Králové divotv ůrci ). Širší pojetí feudalismu prost ě tenduje 
práv ě k onomu nenaplnitelnému snažení o zachycení komple xního 
fenoménu. Pro srovnávací studie (které jedin ě p řicházejí v 
úvahu, jakmile si poloožím otázku feudalismu v evro ském a 
africkém kontextu) je vhodné spíše užší pojetí feud alismu. To 
může (ale nemusí) mít podobu jeho ztotožn ěí s lénním systémem. 
Už zde je ale otázka, zda lénní systém musí být nut ně doprovázen 
vasalstvím nebo ne (rozpor mezi Maxem Weberem a Alf onsem 
Dopschem). Jiným problémem je, že právn ě-historické studie, 
které dokládají nejednou výskyt ur čitého právního principu 
(nap ř. výskyt manské soustavy), ned ělají to, co by bylo možné 
nazvat "sociologií" lénního systému, totiž nekladou  si otázku, 
jakou reálnou rozší řenost a reálné funkce lénní systém v ur čité 
spole čnosti v té které dob ě měl. Skute čně funk ční lénní systém 
je pak jen velmi krátkodobou záležitostí raných fra ncouzských 
( či franckých) a anglických d ějin. Jinde v Evrop ě je sice znám, 
občas užíván, ale nelze doložit, že by byl vskutku zák ladem 
fungování státní moci. Ale co když bychom jako zákl adní vztah 
vymezující feudalismus v užším pojetí nevzali lénní  systém, ale 
pouhé vasalství? I takové pokusy jsou v literatu ře. V jistém 
smyslu by takto šlo (p řiznávám, že trochu násiln ě) interpretovat 
Norberta Eliase. U n ěj je lénn ě-vasalský systém jen ur čitou 
paradigmatickou figurací, podle níž se ve st ředov ěké spole čnosti 



pojednávaly i ostatní svazky (aníž by v nich muselo  jít nutn ě o 
půdu)... 
 

V tomto snyslu by šlo pokra čovat. Chci tím jen pro diskusi 
při obhajob ě autorce nabíédnout, zda by nebylo vhodné se 
explicitn ěji vyslovit k vymezení feudalismu. 
 

(3.) K formulování vlasních záv ěr ů p řištupuje Martina 
Dvořáková nejvíce v té části práce, v níž rozebírá a kritiuje 
Maquetovy názory stran feudalismu ve Ruand ě (s. 35-46 a znovu v 
záv ěru s. 47-48). P ři veškeré mé neznalosti věci (neznám ani 
práci Maquetovu, ani pom ěry v Ruand ě) se pokusím autor činy 
záv ěry částe čně zpochybnit jen na základ ě informací, které sama 
poskytuje. (I zde platí, že moje krit čnost je p ředevším dána 
tím, že se ujímám role oponenta, k níž pat ří š ťouravé podvracení 
jednotlivých tvrzení posuzované práce.) Martina Dvo řáková s 
Maqetem nesouhlasí. Pom ěrn ě rezolutn ě říká, "že v p řípad ě Ruandy 
je použití termínu feudalismus nevhodné a neopodsta tn ěné. Autor 
mě nep řesv ědčil o správnosti svého rozhodnutí" (s. 48). 
Ponechám-li na tomto míst ě stranou, co říkám jinde o právu 
Maqueta na vlastní definici pojmu "feudalismus", ch t ěl bych 
zčásti autro čin ě rozhodnosti oponovat. Se základními liniemi 
autro činy agrumentace v této pasáži (s. 35-46) souhlasím.  P řece 
však vznáším n ěkolik p řipomínek či otázek:  

- Není to tak, že autorka vlastn ě spíše doložila to, že 
Maquet prost ě definuje feudalismus jinak , než v ětšina autor ů, s 
jejichž textem pracovala, a nikoi že by doložila, ž e ho definuje 
špatn ě a v ůči Ruand ě svoji definici užívá neadekvátn ě? 
 

- Na s. 41 v odstavci s nadpisem "Inzu jako vlastní k p ůdy" 
autorka uzavírá: "Tak silné a vlivné rodinné svazky  bychom v 
rámci feudálního evropského systému nenašli". To lz e z části 
zpochybnit. Pokud se kloníme spíše k širokému pojet í feudalismu 
(což autorka místy jednozna čně d ělá), m ůžeme říci, že feudální 
systém ve st ředov ěké Evrop ě neeliminoval význam rodinného či 
rodového majetkového práva. Bylo by možné odkázat n a diskuse o 
"domovním hospodá řství" ( Hauswirtschaft ) a o "marce" 
( Markgenossenschaft ), pop ř. i o pr ůniku n ěkterých prvk ů tzv. 
"zádruhy" až k západním Slovan ům ( Hauskommunion ). O t ěchto 
institucích se diskutovalo již dávno s p řízvukem romantických 
právních teorií (Eichhorn), ale význam t ěchto institucí nebyl 
nikdy zcela zpochybn ěn, by ť - pravda - oslaben (von Maurer, 
Roscher, Bücher, Schmoler, von Below; za pozonost b y stály 
především studie Alfonse Dopsche o sociálním a pávním  systému 
alpských Slovan ů [1909], v české liteatu ře podrobn ěji referuje 
Mendl, Hospodá řský vývoj Evropy a Krofta, Dějiny selského 
stavu ). V nejnov ější literatu ře upozor ňuje na nemalou roli 
příbuzenství ve st ředov ěké spole čnosti nap ř.Michael Mitterauer 
(v Gestrichových Geschichte der Familie ). Lénní systém tyto 
rodinné a rodové vazby nevytla čil zcela ani v merovejské a 
karolovské říši). 
 

- Klientské svazky v Evrop ě byly b ěžné p ůvodn ě i bez ud ělení 
půdy v držbu (keltské a římské právo) a i po čátky vasalsko-



lénních vztah ů v merovejské dob ě jsou spojeny s tím, že n ětke ří 
vasalové skládali slib homagia , aníž by jim bylo zárove ň ud ěleno 
léno. Teprve s opoždením cca. 100 let se toto vasal ství bez léna 
začalo považovat za sociáln ě dehonestující (srov. z text ů na FHS 
běžně užívaných Stloukal v III. díle Šustových Dějin lidstva od 
prav ěku k dnešku ). Jinými slovy řečeno, srovnává-li Martina 
Dvořáková p ři kritice Maqueta Ruandu s Anglií 12. stoleí, 
srovnává ji s specifickou podobou již (pln ě rozvinutého - to jen 
za p ředpokladu, že budeme v ěřit v n ějakou vnit řní logiku vývoje 
k feudalismu, což je ale sporné) feudálního systému . 
Protiargumentem by mohlo být (ne, že bych na n ěm cht ěl trvat, 
ale ryze pracon ě): Ve Ruand ě se prost ě feudalismus ješt ě 
nesta čil pln ě rozvinout... 
 

- Skute čnost, že v rámci "feudalismu" ve Ruand ě "nebyla 
předávána p ůda ale dobytek" (s. 43), není p ři srovnávání s 
evropskými pom ěry v principu něčím absolutn ě odišným . Existují 
stude, které poukazují na projevy feudalismu v Byza nci (jist ě, 
lze o nich diskutovat), kde se jako obdoby lén udíl ely tzv. 
pronie . Ty mohly mít i podobu práva rybolovu v ur čité oblasti 
moře (tj. ne vlastnictví či držbu mo ře, ale vlastn ě držbu 
tamních ryb - srov k tomu studie nap ř. Ostrogorskeho). 
 

Stran vlastního autor čina záv ěru bych m ěl rovn ěž dv ě 
připomínky: 
 

- Na s. 47 kritizuje Martina Dvo řáková Maqueta za to, že 
zne čiš ťuje emickost svého p řístupu. Nevím, zda její stanovisko 
není v tomto sm ěru p říliš - s odpušt ěním - "emicko-
fundamentalistické". Ropor mezi geertzovci (popis musí být 
emický, lze se zcela vymanit z etického popisu) a w eberovci 
(vždy tu je Wertbeziehung - "vztažení k hodnotám") nelze totiž, 
alespo ň se domívám, rozhodnout argumentativn ě, jde spíše o 
paradigmatickou volbu. Osobn ě jsem na stran ě weberovc ů. Nechci 
však toto stanovisko nikomu vnucovat a ctím to, že autorka je na 
stran ě geertzovské. P řece však se ptám: Neznamená fundamentální 
stanovisko stran nutnosti d ůsledn ě emického popisu a porozum ění 
vlasnt ě rezignaci na možnost jakékoli komparace a není zaujetí 
takového stanoviska vlastn ě zpochybn ěním v ůbec smyslu prací na 
téma, které si sama Martina Dvo řáková zvolila? P ředkládá-li tuto 
práci, není již jen její napsání uznáním, že náš po pis nem ůže 
být ryze emický? 
 

- Autorka na s. 48 říká, že ji "nikdo na st řední škole 
neupozornil na to, že feudalismus je vymyšlený poje m". S touto 
její kritikou pln ě souhlasím (by ť dodávám, že by vše šlo prost ě 
vy řešit odkazem na svrchu uvedenou teorii ideálních ty pů), nebo ť 
dějepisectví skute čně obecn ě tenduje k substancionalizaci 
kategorií jako je práv ě "feudalismus". Tato tendence byla pak u 
nás ješt ě posílena marxismem. Jenže autorka sama s "feudalis mem" 
jako s "vymyšleným pojmem" (tj. pouhou badatelskou konstukcí 
ideálního typu, jež má sloužit jako analytická kate gorie) sama 
ne vždy zachází. Vždy ť sama mluví o "skute čné podstat ě v ěci" (s. 
47), o "podstat ě feudálního uspo řádání" (s. 46), jež spo čívala 



ve specifickém mnohovrstevnatém vlastnictví p ůdy (s. 44). Takže 
je "feudalismus" vymyšleným pojmem, nebo systémem, jenž má svou 
podstatu? Osobn ě by se mi - weberovsky - líbilo to prvé... 
 

(4.) vedle t ěchto výtek, jež se týkají vlastního myšlenkového 
obsahu práce, bych m ěl i n ěkoli drobných p řipomínek k 
formulacím. Práce je obecn ě napsána promyšleným zp ůsobem, v ěty 
jsou formulovány z řeteln ě a p řesn ě. P řesto si dovoluji upozornit 
na n ěkolik následujících výjímek z této charakteristiky:  
 

- S. 11: "druhý význam vidí feudalsimus jako skupin u 
institucí"; 
 

- s. 39: "právo o držb ě p ůdy". 
 

Délka mého posudku není rozhodn ě sv ědectvím o nekvalit ě 
práce, nýbrž naopak o jeií zajímavosti. Práci Marti ny Dvo řákové 
doporu čuji k obhájení a vzhledem k n ěkterým svrchu uvedeným 
výtkám navrhuji její hodnocení jako velmi dobré okolo 35-38 
kreditních bod ů (v p řípad ě úsp ěšné ústní obhajoby se nebráním 
hodnocení vyššímu). 
 
 
 

Jan Horský 
 
 
V Praze 4. července 2007 


