
Posudek oponenta disertační práce Mgr. Jana Boukala 

„Vztahy města Cheb a české šlechty v pozdním středověku“ 

předkládané v roce 2021 na Ústavu českých dějin 

I. Stručná charakteristika práce 

[Zde doporučujeme charakterizovat práci zhruba v rozsahu jednoho odstavce (delší shrnování je 

zbytečné, neboť součástí práce je i její abstrakt a autoreferát).] 

 Specifické postavení města Chebu, a v širším smyslu Chebska, nevyplacené říšské 

zástavy, spojnice mezi českým královským (Korunou) a říší, nachází svůj odraz i 

v rovině vazeb českých králů do tohoto prostředí, a ovšem i jejich zástupců, stejně jako 

zemských úředníků, tedy osob velkým dílem šlechtického původu. Předmětem práce je 

škála kontaktů mezi českou šlechtou (rozumí se: šlechtou z českého vnitrozemí) a 

městem a jeho zájmovou sférou vlivu, a to kontaktů všech typů, které prameny dovolují 

postihnout – politických, obchodních, ale i konfliktů apod. Detailní pramenná analýza je 

zde podkladem pro postižení základních vývojových trendů ve sledované oblasti, 

s přesahy a analogiemi v ostatních částech země. 

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

[Zde doporučujeme zhodnotit stručně celkovou úroveň práce v rozsahu zhruba jednoho odstavce. 

Takovéto krátké zhodnocení je praktické zvláště u delších posudků, neboť díky němu ještě před 

podrobným rozborem specifických aspektů práce již zkraje může jasně zaznít, jaký je oponentův 

celkový náhled na kvalitu práce.] 

 Předkládanou práci považuji za nápaditou a přínosnou již jen samotnou volbou 

tématu: reaguje do určité míry na skutečnost, že zatímco vazby Chebu k lokální šlechtě 

(ministerialitě) i ve směru do říše se staly předmětem zájmu již (německých) badatelů 19. 

a první poloviny 20. století, kontakty směrem do českého prostředí zůstávaly dosud na 

okraji. Práce je založena na velmi dobré znalosti starší i novější literatury, včetně 

regionální (již v posledních letech o řadu titulů rozšířil sám autor), a ovšem pochopitelně 

i pramenů – vydaných i nevydaných, včetně doslova unikátní – v českém prostředí dané 

doby – autobiografie (jejich rámcová evidence a postižení hlavních směrů výpovědní 

hodnoty je součástí úvodních pasáží práce). Na tomto základu autor formuloval 

východiska své práce, její tematické vymezení i strukturu základních otázek, jež si klade. 

Toto spektrum – v daném případě kontaktů mezi českou šlechtou a Chebem (městem i 

jednotlivci) – je potom přehledně, po jednotlivých segmentech, probíráno 

v následujících kapitolách; strukturováno je jak tematicky (s. 112n.; jednotlivé „typy“ 

kontaktů – pracovní vymezení, nicméně z hlediska přehlednosti probírané látky 

užitečné – , případně zásahy šlechty „z Čech“ do lokálních konfliktů, což samo o sobě 

odráží široký geografický rámec dění na Chebsku), tak i dle vybraných jednotlivých rodů 

(s. 144n.). Závěrečné pasáže zahrnují sumarizaci dílčích výsledků a současně celistvý 

nástin povahy a charakteristik vztahů mezi Chebem a českou šlechtou ve sledovaném 

období. (Volba 15. století se odvíjí od skutečnosti, že ve specifických podmínkách 



husitské doby dochází k zintenzivnění vztahů mezi městem a šlechtou, stranou však 

nezůstaly ani kořeny v době starší, václavské a karlovské.) 

 Současně je zřejmý přesah směrem do politických i hospodářských dějin země, ve 

vztahu ke šlechtě je práce cenným příspěvkem k letité otázce po vztazích šlechty a měst 

v pozdním středověku, optikou VZZ a dobových ozbrojených záští často redukovaných 

na poněkud černobílý, převahou konfliktní poměr, ale i k tématům dalším (např. 

zakupování šlechty ve městech a měšťanů na venkově); dílčí osudy vykazují přesahy do 

tematiky sociálního vzestupu v pozdně středověkých Čechách, a množství pramenných 

dokladů nabízí východiska i k celé škále otázek povahy kulurněhistorické, kdy mnohé  

z toho, co člověku 15. století bylo docela samozřejmé a běžné, (právě proto) 

rekonstruujeme z nahodilých, téměř mimochodem se objevujících pramenných zmínek. 

Jako v případě prakticky každé práce by jistě bylo lze upozorňovat i na další (ještě) širší 

rámce a spojnice sledované problematiky, odvíjející se v daném případě od specifického 

postavení Chebska „na pomezí“ prostředí českého a říšského, tedy rozsáhlá témata 

v práci nutně reflektovaná jen výběrově a parciálně, nicméně v rozsahu celistvému 

pojetí problematiky, jež je předmětem meritorního zájmu, po mém soudu dostačujícím. 

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

[Zde doporučujeme provést podrobné zhodnocení práce. V jeho rámci je vhodné práci mimo jiné 

zhodnotit podle následujících kritérií (nejlépe s příklady exemplifikujícími všechna Vaše 

hodnocení). Můžete buď všechny své komentáře rozepsat do jednotlivých kritérií, nebo 

zformulovat souvislý souhrnný komentář, jenž se vyjádří ke všem kritériím uvedeným níže.] 

1. Struktura argumentace. 

[Je výklad srozumitelný? Je na každém místě zřejmé, co chce autor říci a proč to říká právě nyní? Je 

práce přehledně členěna? Směřuje práce k jasně vytčenému cíli a daří se jí tento cíl naplnit?] 

 Práce ve všech směrech odpovídá požadavkům kladeným na odbornou produkci; 

blíže bylo zmíněno v bodu II. 

2. Formální úroveň práce 

[Pracuje autor koherentně se zkratkami, syntaxí bibliografických odkazů, přepisy cizích slov apod.? 

Užívá správně poznámek pod čarou? Nedopouští se pravopisných chyb a jazykových neobratností? 

Je práce vizuálně přehledná a dobře graficky zformátovaná?] 

 Po formální, stylistické etc. stránce práce odpovídá obvyklým standardům odborné 

produkce; občasné překlepy budou jistě korigovány při (předpokládané) přípravě práce 

pro knižní vydání. Totéž platí o občasných „překlepech“, např. v predikátech, jejichž 

znění v pramenech mívá i variantní podoby (namátkou s. 140 – Beneš z „Horošovic“ se 

psal tuším po Hořešovicích v Slánsku apod., drobnosti tohoto typu bude též vhodné 

pro knižní vydání revidovat). 

3. Práce s prameny či s materiálem 

[Pracuje autor průhledným způsobem se sekundárními prameny? Využívá všechny sekundární 

prameny, které by využívat měl? Využívá náležitě primární prameny a pracuje případně s 



pramennými jazyky všude tam, kde je to na místě? Pracuje s prameny metodicky správně? Je-li 

práce založena na sběru materiálu, je metodologie sběru a analýzy koherentní? Jsou všechny kroky 

v analýze odůvodněné a dobře provedené? Odpovídá způsob sběru a zpracování materiálu 

výzkumné otázce či testovaným hypotézám? Vyplývá interpretace výsledků, kterou autor 

předkládá, z výsledků empirického výzkumu či z pramenů, o něž se práce opírá?] 

 Práce je založena na účelném propojení dvojího základního pohledu (tj. 1. tematická 

struktura – jednotlivé typy kontaktů a 2. biografická – vybrané rody a jejich kontakty 

s městem), a to metodou mikro- a makropohledu, kdy druhé vychází z prvého a je tak 

dosaženo maximální plasticity výkladu. „Řemeslná“ stránka práce s prameny i 

literaturou opět odpovídá (a vyhovuje) nárokům, kladeným na odbornou produkci 

(citace pramenů i literatury, edic etc.). Nevyhnutelně subjektivní, poplatná pracovní 

metodě každého badatele je míra detailu, jež líčení provází (a v případě Boukalova textu 

je namnoze značná), neméně subjektivní je ovšem i oponentovo hodnocení; a i když 

některé pasáže se mohou jevit jako poněkud přesycené mikroskopickou faktografií, 

event. při kurzorickém čtení až méně přehledné, neuniknou nám klady tohoto přístupu, 

toho, jak důkladně autor téma pojal a že závěry jím předkládané mají skutečně oporu 

v důvěrné znalosti situace, jak dalece ji prameny dovolují proniknout. Jak už uvedeno 

v jiných bodech, výklad je konzistentní, logicky strukturovaný, což platí opět v makro- i 

mikropohledu. 

 Diskutovat by jistě bylo možno o některých snad až příliš zjednodušujících 

(zkratkovitých) formulacích, typu „k bojům Jiřího Kopidlanského a dalších dobových 

odpovědníků, jejichž boje s městy a okolní šlechtou nakonec vedly k uzavření tzv. svatováclavské 

smlouvy“ (s. 97), nicméně podobné případy, opět balancující spíš na hranici 

individuálního pohledu než posuzovatelné „objektivními“  kriterii, bychom našli 

prakticky v každé knize.  

 Určitou slabinou se jeví snad jen obecné pasáže, které dost možná práce ani 

nezbytně nevyžaduje – mám tu na mysli např. oddíl „Charakteristika a vývoj české 

šlechty do konce středověku“ (s. 47n.), kde se autor dotýká celé řady obsáhlých témat, a 

pokud tak činí, měl by reflektovat aktuální stav, zvláště jde-li o věci, jež jsou předmětem 

diskuse – ukázkově hned počátky české šlechty, k nimž jen z posledních dvou desetiletí 

je celá řada polemických textů D. Třeštíka, J. Žemličky, L. Jana, M. Wihody i dalších 

(např. v kontextu diskusí o počátcích královských, resp. šlechtických hradů), z méně 

reflektovaných, a přitom závažných, připomínám Lavalův „Co je kostel?“ v AR tuším 

2016. Ale to jen docela na okraj – nakonec tyto shrnující pasáže nejsou z hlediska práce 

meritorní a tudíž ani z pohledu jejího posuzování tak dalece relevantní. 

4. Vlastní přínos 

[Je práce pouze mechanickým kompilátem, nebo autor své primární i sekundární prameny 

přetavuje v nějaký nový, organický celek a vnáší do tématu nějaký vlastní pohled?] 

 Práce je dílem základního výzkumu – promyšlené a přehledné struktury, východisek 

i závěrů; je zaměřena k tématu, které v tomto rozsahu dosud nebylo zpracováno. Přesah 



směrem do politických i hospodářských dějin země, stejně jako přínos práce z hlediska 

dějin šlechty byl zmíněn již výše (body II a III/3). 

IV. Dotazy k obhajobě 

[Zde doporučujeme uvést několik dotazů k diskusi, na něž by měl doktorand při obhajobě 

odpovědět. Můžete tak učinit též formou rozsáhlejšího kritického rozboru práce, nicméně i v 

takovém případě je praktické hlavní dotazy uvést i samostatně v bodech.]  

 Předložená práce má řadu přesahů do oblasti politických, hospodářských, ale také 

kulturních dějin v širokém slova smyslu – detailní vhled (jak dalece prameny dovolují) 

do konkrétních situací skýtá cenný materiál mimo jiné k rozličným aspektům 

kulturněhistorickým, z nichž volím pro diskusi čtyři následující:  

- boršengrýnské záští a demonstrativní destrukce hradu (s. 71n.): můj dotaz 

směřuje k širšímu rámci symboliky hradu, jeho obléhání, případně dobytí a event. 

destrukce, jestli jste náhodou v tomto směru nezachytil přímo nějakou dobovou 

„rétoriku“, jakým způsobem byly podobné „akce“ vnímány, ať již z kterékoli 

strany, neboť s ohledem na rozsah záští a množství zaangažovaných stran tu 

jediný opěrný bod nemohl reálně hrát roli – ať už funkční nebo pobořený (navíc 

víme, že ona poboření namnoze byla spíše symbolická než aby šlo o totální 

destrukce), a tedy sama výprava proti hradu a jeho poboření byla daleko spíše 

rázu demonstrativního, tak jak tomu občasně bývalo i s městskými hradbami. 

Anebo naopak došlo nejen k obléhání, ale i k dobytí, ale ve všech případech byla 

mocenská demonstrace přítomna – ze západočeské oblasti tane mi na mysli třeba 

prakticky souběžné obléhání Perštejna oddíly z Loun ad. měst 

- v návaznosti na výklad o jazykové stránce komunikace (s. 139n.) se nabízí otázka 

po roli češtiny jakožto výrazu národní identity (ostatně stačí poukázat na češtinu 

jakožto jednací jazyk u desk atd.): mám tím na mysli případy, kdy se při 

vzájemných jednáních (a takové případy jsou doloženy už od 14. století) užívá 

služeb tlumočníka (stč. řečníka), i když je zjevné, že i česká šlechta namnoze 

němčinou vládla. Není přece jen k dispozici nějaký doklad o ústně vedených 

jednáních a případných náležitostech (užívání tlumočníků) či peripetiích tohoto 

typu (vzpomínám si na český výkřik některého z Gutštejnů, když mu tuším 

v Bärnau předložili jakési latinské listiny s tím, že jim nerozumějí, foneticky 

zapsaný německým písařem, neznalým ani češtiny). 

- písemnost jako hmotný artefakt, zástupný symbol / symbolická komunikace 

např. v kontextu záští – známe základní typy písemností, jež v daném kontextu 

přicházejí ke slovu (jejich škála je v podstatě univerzální a namnoze formulářové 

bývá i jejich znění, snad s výjimkou listů lajících, Schandbriefe, jež sice také mají 



shodný rámec, ale přece z logiky věci obsahují mnohé individuální), ovšem velmi 

málo víme o reálném ději – jakým způsobem byly listy předávány, resp. často 

přibíjeny na dveře kostelů či jiné veřejné místo a tím uváděny ve známost, 

v městském prostředí se setkáváme se šlechtickými korouhvemi (vyobrazením 

erbů) na pranýřích jakožto zástupnými symboly těch, které by obec ráda na 

pranýři viděla osobně, ovšem... Nemá smysl to dále rozvádět, je myslím zřejmé, 

k jakým typům jednání a dobově obvyklým a všem srozumitelným výrazovým 

prostředkům můj dotaz směřuje – rozšíří (modifikují, potvrdí) naše znalosti 

doklady o praxi na Chebsku (ve vztahu k městu Chebu )?  

- ego dokumenty a rytířská sebereflexe do nich vtělená – unikátní paměti (a dosti 

nezvykle provázané s texty povahy urbariální / instrukce apod.) Kryštofa z Týna 

vyvolávají otázku po jejich širším zakotvení v dobové literatuře svého druhu 

(resp. spojnicích, analogiích / individuálních specifikách), jež pro období okolo 

přelomu 15./16. století je navíc stále nečetná; ze srovnatelných tane na mysli na 

prvém místě pochopitelně Götz von Berlichingen (snad nejen díky tomu, že jeho 

paměti upoutaly již Goetheho) – míra stylizace, selekce a prezentace faktů, jejich 

řetězení do logických rámců a celkové vyznění a tedy konstruovaný obraz pro 

budoucnost...  

 

V. Závěr 

[Svůj závěr prosím vyjádřete pomocí následujícího formalizovaného vyjádření (které pochopitelně 

můžete jakkoli rozvést, upřesnit či mu předřadit rozsáhlejší souhrnný hodnotící komentář k práci):] 

 

S ohledem na vše výše řečené mohu Boukalovu práci jednoznačně doporučit 

k obhajobě. 

 

Předběžně klasifikuji předloženou disertační práci jako prospěl/a – neprospěl/a. 

23. listopadu 2021  


