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I. Stručná charakteristika práce 

Jan Tomášek jako svou disertační práci obhajuje analytickou studii, věnující se atraktivnímu i 

problémovému tématu vývoje společenské organizace a etnické situace u tzv. polabských Slovanů – 

proto-státních societ tvořících přinejmenším tři větší separované celky v prostoru mezi Odrou, Labem 

a severní hranicí území ovládaného v dané době Přemyslovci. Práce se nesnaží o rozsáhle syntetický 

pohled, ale analyzuje autorem za klíčové považované problémy – tj. periodizaci, vnitřní anatomii 

společnosti, vývoj a charakteristiku knížecí moci a celkový koncept dějin této skupiny. 

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

Práce představuje formálně poněkud neortodoxní, vnitřně ale poměrně koherentní a zajímavý pokus 

o rekapitulaci a redefinici debat týkajících se specifického tématu ležícího na pomezí zájmu 

přinejmenším tří nejbližších národních „škol“ a představujícícho jakousi antitezi vývoje, který 

sledujeme u všech sousedních vznikajících státních celků. Svým striktně analytickým přístupem se 

poměrně jasně odlišuje od posledního velkého monografického zpracování podobné tématiky 

v češtině (HRABOVÁ, Libuše. Stopy zapomenutého lidu: obraz dějin Polabských Slovanů v historiografii. 

České Budějovice: Veduta, 2006.) směřující spíše k syntetickému pohledu. Práce je interpretačně 

originálním textem se sice relativně redukovaným, ale věcným přístupem k pramenům a především 

sekundární literatuře. Autor se sice v řadě míst odvolává na své dosavadní výzkumy představované 

především předchozími kvalifikačními pracemi (TOMÁŠEK, Jan. Vztahy raně středověkých Čech a 

veletského kmenového svazu v letech 805-1035. Bakalářská práce. Filozofická fakulta, 2011 a 

TOMÁŠEK, Jan. Obodritský státotvorný proces ve středoevropské dimenzi (789-1178). Diplomová 

práce. Filozofická fakulta, 2013), ale předložený text představuje zřetelnou nadstavbu, která využívá 

těchto textů jen v odůvodněných případech a bez hutnějších citací, které by nový originální text uměle 

nastavovaly. 

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

1. Formální úroveň práce 

Text má veškeré náležitosti odpovídající nárokům na odbornou kvalifikační práci. Chybějící kapitola 

věnovaná pramenům a literatuře je autorským záměrem, který – přes možné výhrady – je v textu 

osvětlen a v podstatě obhájen. Autorův styl je na úrovni odpovídající publikačním standardům 

(s některými výjimkami uvedenými dále) a po technické stránce není k práci dalších výhrad. Text pouze 

trpí jistou měrou gramatických, syntaktických (zejména práce se vztažným „jenž“) a grafických chyb, 

které v některých momentech převyšují množství jednoznačně omluvitelné absencí kompletní 

redakční práce u tohoto typu „šedé“ literatury. Práci by tedy zřejmě prospělo ještě jedno podrobné 

pročtení a náprava chyb, které neodstraní automatické kontroly pravopisu. To se týká i věcných omylů, 

které pravděpodobně vznikly rovněž nedostatečnou zpětnou kontrolou textu (na s. 140 tak např. 

omylem za manžela kněžny Drahomíry označuje autor knížete Spytihněva). Ze stejného důvodu se 

zřejmě v textu objevují momenty, kdy autor poněkud nedotahuje odborný styl a používá hovorové 



obraty typu „kolikrát“ ve smyslu „často nebo „naplno rozjet“ (s. 146) a další. Další související problémy 

jsou technického rázu, týkající se zejména poznámkového aparátu: Pozn. 113 odkazuje na pozn. 100, 

která ale sama pouze odkazuje „níže“, zřejmě na pozn. 109  - navíc tu jsou asi omylem zaměněny 

Annales Regni Francorum a Annales Fuldenses. Obsah pozn. 318 pak v textu úplně vypadl. 

2. Práce s prameny či s materiálem 

Autor zvolil pro práci s prameny a literaturou utilitární přístup, k němuž přispívá i výše zmíněná 

absence kapitoly tyto zdroje shrnující. Spíše v duchu tradic anglickojazyčné historiografie, se rozhodně 

nejedná o práci, která by související literaturu citacemi či odkazy vyčerpávala v úplnosti a ve všech 

souvislostech. Odkazy jsou selektivní a většinou si autor vystačí s dohledáním jednoho konkrétního 

příkladu. To je pro práci analytického charakteru jistě vcelku přiměřené. Je nutno konstatovat, že 

pramenná základna obecně mnoho příležitostí pro další srovnání nenabízí. Přesto je na místě větší 

opatrnost při konstatování závěrů, které mnohdy působí v autorově podání ve srovnání se zdroji velmi 

jistě a pevně. (Poměrně výrazně se to jeví v kapitole 2.1, kde jsou analytické závěry konstatovány často 

jen po uvedení několika namátkových příkladů a není příliš jasné, jak autor k některým závěrům – 

hlavně týkajícím se struktury budování identity jednotlivců – dochází. Uvedené příklady totiž rozhodně 

hloubku závěru po mém soudu neumožňují.) Pokud jde o práci s literaturou, přes zmíněnou úspornost 

a přímočarost odkazů se autor rozhodně v související literatuře orientuje velmi jistě a žádnou zásadní 

práci neopomíjí. Autorova práce s odkazy na starší teorie vede dokonce tak daleko, že tyto bývají často 

redukovány na pouhé připomenutí existence diskutovaného fenoménu bez většího uvedení čtenáře 

do kontextu. Práce se tak v této verzi orientuje spíše na recipienta, který se v tématice předem 

orientuje. To je v kontextu odborného kvalifikačního textu jistě zcela postačující, ale mohlo by 

komplikovat přijetí práce dalšími čtenáři v případě publikace textu. Ve stejném případě by pak práce 

mohla být rozšířena o další odkazy na sekundární literaturu, která by pravděpodobně většinu 

autorových závěrů nikterak nekorigovala, ale uvedení do kontextu dalších souvisejících diskusí by 

rozhodně výslednému vyznění práce vcelku prospělo. 

3. Struktura argumentace 

Práce si klade ambiciózní cíl odpovědět především na otázku obecného vývoje a vnitřní struktury (a 

jejích proměn) society, která stojí v meziprostoru mezi vznikajícími státními celky, jež jsou nadány (byť 

leckdy iluzorní) kontinuitou s dnešními státy a jejich „národními“ historickými školami. To představuje 

zajímavé téma, jež láká především svojí (přinejmenším zdánlivou) atypičností vývoje směřujícím 

nakonec k zániku, jenž bývá někdy metodologicky chybně vnímán jako nevyhnutelný. Bezprostředním 

důsledkem této specifické pozice je ovšem především absence zásadních pramenných celků, o něž se 

mohou opírat historici všech sousedních prostorů. Z toho vyplývá autorova práce s prameny, které jsou 

pro většinu práce (vyjma kapitolu 3.1) tvořeny zdroji vznikajícími mimo danou oblast a které 

neposkytují možnost přímé analýzy identity členů této společnosti, nemluvě už vůbec o jejich 

útržkovitosti. Jan Tomášek se s tímto problémem vyrovnává především hledáním širších analogií, 

přičemž opouští často i území Evropy. Tento postup s sebou sice nese jistá rizika, ale při uměřeném a 

kritickém přístupu – který vesměs zůstal práci vlastní – může otevřít nové možnosti interpretace. 

V některých případech – týkajících se především hlavní části práce (kapitoly 2 a části kapitoly 3) – je 

nutno ovšem poznamenat, že hledání analogií mohlo částečně ovlivnit autorův přístup ke 

kritice pramenů až k jisté selektivnosti (anekdotické doklady odpovídající analogii mohly být chápány 

jako důvěryhodnější než ty, které jsou v rozporu s modelem). S ohledem na zlomkovitost pramenů je 

však v podstatě podobný přístup bezmála nevyhnutelný – skepticky by bylo možno říci, že jiné, než 

anekdotické doklady ani badatel k dispozici nemá. Práce rozhodně nepodléhá snaze vytvořit 



univerzální model vývoje za každou cenu a spíše se snaží o definování určitých mezníků, které rozhodně 

nejsou chápány jako nevyhnutelné a mezi nimiž se vývoj může pohybovat oběma směry. 

Opačně by bylo třeba upozornit, že ne vždy se autorovi podařilo očistit některé úvahy a interpretace 

pramenů od některých stereotypů. Konkrétně na s. 70 pracuje autor se zprávami, které po mém soudu 

obsahují výrazný stereotyp paradoxní idealizace „barbara“, aniž by na tento fakt příliš upozornil. 

Jako na jednotlivinu bych ještě upozornil na po mém soudu nesprávný výklad pojmu „interpretatio 

christiana“ (s. 76), který nesouvisí s pramenným obrazem, ale spíše s užívanou praxí. 

Na s. 118 pak autor hovoří o obnovení lenních vztahů – jednak není z průběhu textu zcela jasné, kdo 

vůči komu lenní vztahy obnovil, a zvážil bych i otázku, zda právě lenní model je to, co můžeme použít 

k popisu vztahů mezi franskými panovníky a slovanskými satelity. 

Zvlášť je třeba zhodnotit úvodní autorovy prostorové a časové úvahy, které vědomě navazují na starší 

koncepty (opět se tu prokazuje orientace v problematice a sekundární literatuře, kterou autor na odiv 

sice nijak opulentně nestaví, ale používá velmi promyšleně), ale přitom je kriticky hodnotí a 

přepracovávají či rozvíjejí. Nabízející se analogie Jan Tomášek také nepřijímá automaticky (např. pokud 

jde o možnost práce s konceptem frontier society). Autor v této části práce – stejně jako v jejím zbytku 

– využívá zajímavě konstruovaných grafických schémat, které občas velmi náročnou problematiku 

zpřehledňují. I zde je ovšem na místě otázka po jistotě některých – zejména dílčích a na běžnou 

společnost zaměřených částí těchto schémat, o nichž prameny přes veškerou snahu po mém soudu 

neposkytují informace a autor se zjevně více spoléhá na analogie. 

Specifický případ pak představují kapitoly 3.1 a 4, které jsou analýzou či sondou tvořící už 

argumentačně uzavřený a bez pochyb dobře vystavěný celek. V případě dílčí otázky germanizace 

slovanských elit je použita spíše sondážní metoda, která ale vychází z poměrně reprezentativní analýzy 

svědečných řad listin niklotovské rodiny, která se ve zkoumaném období „proměnila“ z původních 

slovanských knížat Obodritů v říšské feudální pány Mecklenburgu (či některého z dílů původního 

panství). Jedná se bezesporu o nejlepší související pramen vyznačující se určitou prosopografickou 

kvalitou, která asi jediná v tomto ohledu poskytuje jistou představu o etnických proměnách ve smíšené 

společnosti slovansko-germánského území, byť jen pro její elitní část. 

Zajímavá kapitola o smyslu a konceptu dějin „neexistujícího národa“, nahrazující dílem kapitolu 

o literatuře, pak většinou staví na reprezentativních ukázkách z různých etap bádání o dějinách 

polabských Slovanů. Zatímco období devatenáctého století je poměrně reprezentativně vystavěno na 

analýze cestopisné literatury, následující epocha historiografických výzkumů je popsána spíše formou 

obecné syntézy a srovnání jednotlivých přístupů. I zde je možno uvážit, jestli by podrobnější studie 

zabývající se historií bádání s hojnějšími odkazy na související literaturu (jakkoliv už opět rámcově 

realizovaná v citovaných pracech autora disertační práce a suplovaná jednotlivými odkazy v rámci 

předchozích částí práce) neměla být součástí výsledného textu pro případnou publikaci. 

4. Vlastní přínos 

Práce Jana Tomáška je bezesporu zajímavým a originálním vstupem do probíhajících debat a obecně 

k tématice polabských Slovanů. Jak již bylo naznačeno, autor se sice často odvolává na svou předchozí 

práci, bakalářskou i diplomovou, jakož i některé publikované studie, ale činí tak pouze pro úspornost 

vyjádření a v rozsahu i obsahu je jeho disertační práce zjevně originálním dílem, které vychází z aplikací 

starších i na vzdálenějším materiálu vytvořených teorií do relativně probádaného, leč souborné analýze 

se často vzpírajícího materiálu. Přesto, že se jedná o text sestavený z konkrétních a na sebe tak často 

přímo nenavazujících analýz, má práce vnitřní koherenci a strukturu, kterou autor jasně vysvětluje a 

obhajuje. 



IV. Dotazy k obhajobě 

Bylo by možné využít této analytické práce k budování nového syntetického obrazu některého (či 

všech?) z dílčích prostorů slovanské ekumeny v Polabí. 

Je možné region středního Polabí označit za „čtvrtou“ kmenovou oblast?  

Bylo by možné nalézt další zdroje k probíhající germanizaci slovanského prostoru (a to i mimo 

obodritskou oblast)?  

V. Závěr 

Autor přes dílčí vyslovenou kritiku (z níž nemalá část padá na vrub faktu probíhající epidemie covidu a 

obecně špatných časových možností studenta doktorského studia, jemuž současná institucionální 

podpora doktorandů rozhodně neumožňuje plné soustředění na hlavní badatelský úkol) prokázal 

dobrou orientaci v tématu, schopnost sestavit odborný text na nejvyšší úrovni a analytické a kritické 

schopnosti, které tento text umožňují metodologicky a obecným přínosem srovnat se současnou 

mezinárodní produkcí k tomuto tématu. 

 

Předběžně klasifikuji předloženou disertační práci jako „prospěl“. 

V Praze 10. prosince 2021 PhDr. Jakub Izdný, Ph.D. 


