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Průběh obhajoby: 10:10 Předsedkyně komise, prof. Lenka Bobková, zahájila obhajobu
dizertační práce Mgr. Jana Boukala.

10:13 – 10:18 Školitelka, PhDr. Blanka Zilynská představila
doktoranda, průběh jeho studia a také jeho badatelské úspěchy.
Představila také téma jeho práce. Školitelka ocenila výběr tématu
doktoranda, využil nevydané prameny uložené v SOA Cheb. Práce se
ji zdá velmi přínosná. Jediná připomínka školitelky byla, že práce
postrádá mapovou přílohu, která by přiblížila místa, o kterých je v
práci řeč.

10:18 – 10:31 Mgr. Jan Boukal ve stručnosti představil svou
dizertační práci. Zaměřil se na vztahy české šlechty a města Chebu v
pozdním středověku. Městem Chebem doktorand rozumí městskou
radu, a purkmistra. Šlechtou rozumí doktorand ty jedince, kteří mají
zapsány své majetky v zemských deskách. Zaměřil na dvě zkoumání
vztahů – konfliktní a nekonfliktní. Uznává, že mohl konfliktní vztahy
více diferencovat, ty velké konflikty vydělit. Konflikty doktorand
vysledoval již v době Karla IV. a Václava IV., více se ale zabýval
husitskou dobou a dobou Poděbradskou. Zkoumaní zejména
nekonfliktních vztahů města a šlechty je velmi problematické,
protože nemáme tolik pramenů. Práce obsahuje mnohé dílčí exkurzy
– doktoranda zaujala otázka jazyková; korespondence je často v
českém jazyce, ne jenom německy; zkoumal také různé rody, které
měly vztahy k Chebu, ať už cizí nebo domácí rody. Práce se zabývá
úředníky českého původu na území Chebu – pflegárové; zemští sudí.
Závěr práce je, že konfliktní vztahy se nijak nelišily od situace v
českých zemí; naopak, nekonfliktní vztahy se poměrně liší – nejsou
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zde šlechtické domovní držby; nenacházejí se tam žádná šlechtická
pohřebiště.

10:32 Předsedkyně komise vyzvala oponenty, aby se vyjádřili k práci
doktoranda a přednesli své posudky.

10:34 – 10: 55 Jako první se vyjádřil PhDr. Tomáš Klír. Velmi ocenil
téma vybrané doktorandem, a ač měl připomínky, vyjádřil radost, že
si tuto práci mohl přečíst. Doktorand vytvořil dle jeho názoru spíše
jen mapu konfliktů, čtenář si ty konflikty musí interpretovat sám.
Historický vývoj města je dobré vidět z mocenského hlediska, před
husitským obdobím jsou zde konflikty spíše s říši, naopak, po
husitském období jsou to konflikty s Čechami. Vytkl doktorandovi,
že teritoriálně nevymezil pojem Chebsko. Ocenil kapitolu o šlechtě,
která je velmi precizní. V kapitole o samotných konfliktech a navrhl,
aby doktorand téma rozšířil, že se to nabízí. Vyjádřil se i k
problematice záští, že by to doktorand mohl sledovat. U
nekonfliktních konfliktů mohl doktorand využít prameny
hospodářské povahy. Oponent vyjádřil zvědavost, kolik výdajů
dávalo město na ochranu. Ocenil kapitolu o jazyce, jednotlivé
medailonky šlechty byly trochu nevyvážené.

Otázky oponenta: Protokoly o škodách během záští – jaký měly
význam? Jakou roli hrála vojenská chebská hotovost? Jak se mění
šlechta a její ekonomická základna?

10:55 Profesorka Bobková se vyjádřila k fondům z Archivu v
Amberku, kde by doktorand mohl najít zajímavé prameny pro své
téma. Navrhuje možnost srovnání třeba se Žitavskem, Zhořelcem.

10:59 – 11:10 Vyjádřil se i druhý oponent, PhDr. Robert Šimůnek.
Upozornil na problematiku kategorizace, problém s terminologií. Pro
středověk není nutné vše jednoznačně určovat, ani to nejde. Klade si
otázku, jaká byla každodennost kanceláří? Narážíme na problém
nedochování pramenů, třeba u ústních poslů, to je obecné úskalí
tohoto tématu. Nakonec deklaroval, že se nikdy daným tématem
Chebska nezabýval, a proto je většina jeho otázek či výtek spíše
obecného charakteru.

11:10 Doktorand se poté vyjádřil k posudkům obou oponenta.
Nejprve reagoval na otázky doktora Klíra. Pohovořil o protokolech,
příliš mnoho jich v práci neměl. Jeden hovoří o sporu s pánem s
Ilburka, také protokol o Plavenských. Vyjádřil se také k záští a
zemským mírům, nemyslí si, že by záští bylo přímo nahrazeno
zemským mírem, spíše to fungovalo vedle sebe. Oponent poté
vyjádřil, že na tom se veskrze shodnou. Doktorand se také vyjádřil k
zemské hotovosti, příliš pramenů k tomu není. Dr. Šimůnek se poté
doktoranda zeptal, zda zachytil nějaký konkrétní případ těchto
konfliktů, zda například opovědní listy přitloukali v Chebu na dveře
kostela apod. Doktorand na žádný takový případ nenarazil.

11:22 Předsedkyně otevřela obecnou diskuzi. Doporučila by
doktorandovi se podívat na fond hejtmanských lén, zde je toho
spoustu ke konfliktům. Také by tolik Chebsko nepřeceňovala, ve
Zhořelci a Žitavě se v době interregna dělo to samé, mnohé
konflikty. V práci možná chybí úloha krále.

Dr. Izdný položil dotaz, jaká byla identita chebských měšťanů, zda se
mentálně odlišovali od ostatních, zda si připouštěli odlišnost od
Českého království. Doktorand si myslí, že se to moc nedá pro
pozdní středověk ilustrovat. Dr. Klír poukázal na chebskou radnici,
kde možno vyčíst identitu z umění. Dr. Zilynská dodala, že by bylo
zajímavé k doktorandovým pramenům přidat také studium kronik a
dějin umění. Dr. Klír dodal, že ekonomicky bylo město řízeno z
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Norimberka. Dr. Šimůnek se otázal na kopiáře, zda by se z toho dal
vysledovat rádius písemností, které Cheb z města posílal.

10:35 Komise se poradila o výsledku obhajoby.

10:39 Předsedkyně komise oznámila výsledky obhajoby – Mgr. Jan
Boukal získal 4 ze 4 hlasů přítomných členů komise a známku
prospěl. Ukončení obhajoby.

Klasifikace obhajoby: prospěl/a (P)

Předseda komise: prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. ............................

Členové komise: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. ............................

 PhDr. Jakub Izdný, Ph.D. ............................

 PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D. ............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

3 168844 - Mgr. Jan Boukal

http://www.tcpdf.org

