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Posudek oponenta 

Hned na úvod je nutno ocenit nesmírně náročnou detailní heuristickou práci, již Martin Holý 

odvedl. Díky jí se nám dostává do rukou takřka vyčerpávající sedmisetstránkový přehled 

všech v současné době dosažených poznatků a dostupných pramenných informací o 

problematice výchovy a vzdělávání české a moravské šlechty v první časové fázi raného 

novověku. Autor v sedmi tématických kapitolách, navazujících na zevrubný úvodní rozbor 

literatury , pramenů a dosavadních metodických přístupů (kap. I, s. 9-44), podává , 
fundované shrnutí problematiky v celé šíři , její přehlednou klasifikaci a logické utřídění 

podle jednotlivých okruhů či typů šlechtické výchovy a vzdělávání. 

Nejprve je věnována pozornost výchově a vzdělávání v raném dětství do šestého či 

sedmého roku věku (kap. II , s. 45-57). Je pro ni použito názvu fraucimorská výchova (s. 48 

aj .) a stručný přehled dobových konceptů , podaný na základě údajů ze šlechtických 

korespondencí a některých dobových instrukcí (" naučení" ), dospívá až k teoretickému dílu J. 

A. Komenského (Informatorium školy mateřské , Didactica magna). 

Zevrubnější a diferencovanější výklad je věnován navazující soukromé výchově a výuce na 

šlechtických sídlech (kap. III , s. 59-125). Holý zde věnuje pozornost zejména instituci 

vychovatelů šlechtických dětí , jejich výběru , osobnostem, pedagogické roli a především též 

konkrétnímu obsahu preceptorské výuky. Revizi podrobuje pohled na tzv. zámecké 

(šlechtické) školy a kriticky posuzuje sám tento pojem. Nejvýše hodnotí zámeckou školu 

hasištejnskou , do výčtu škol naopak nezařazuje např. dočasné učiliště či výuku 

rožmberských a hradeckých sirotků na zámku J. Hradci (v letech 1533-1546). Cenná je 

podkapitola lilA, podnětně upozorňuj ící na roli profesorů pražské utrakvistické univerzity při 

vzdělávání šlechtického dorostu formou jeho soukromé výuky (s. 109-125). 

Těžiště a po mém soudu hlavní přínos posuzované práce spočívá ve shromáždění maxima 

dostupných údajů a v zevrubném pojednání o vzdělávání šlechticů na veřejných 

partikulárních školách. Je rozděleno do dvou kapitol, z nichž první pojednává o partikulárních 

školách v zemích České koruny (kap. IV, s. 127-275) a druhá o gymnáziích a latinských 

školách v zahraničí, především v rakouských a německých zemích (kap. V, s. 277-364). 

Takřka vyčerpávajícím způsobem je zde zachyceno studium českých šlechticů na různých 

typech partikulárních škol a jmenovitě pobyt konkrétních českých a moravských urozenců na 

jednotlivých významných učilištích . Pozornost je věnována řadě aspektů personálních i 



obsahových, mimo jiné motivaci či důvodům výběru určitých škol, stejně jako významu studia 

na nich pro formování osobnosti , pro vytváření kulturních i politických postojů a pro 

konfesijní profilaci šlechtických studentů . 

Samostatná kapitola je věnována "dvořanské výchově" (kap. VI, s. 365-399). Rozumí se jí 

výchova mladých šlechticů u dvorů významných aristokratů , na panovnickém dvoře a u 

dvorů dalších příslušníků panovnického rodu, spojená pravidelně s pážecí či komornickou 

službou. Pozornost si tu zaslouží poznatky o výchově šlechtických pážat u dvora Karla st. ze 

Žerotína (s. 369-372) , především však ediční zpřístupnění a interpretace dvou instrukcí 

Ferdinanda I. pro hofmistra a pro preceptora pážat vychovávaných na královském dvoře (s. 

377 -388 a přílohy č . 4 a 5) . 

Bezesporu přínosná je rovněž kapitola o kavalírských cestách jako poslední (vrcholné) fázi 

výchovy a vzdělávání šlechtice (kap. VII , s. 401-438) . Na relativně malém prostoru M. Holý 

nastiňuje genezi a definuje obsah pojmu "kavalírská cesta", stanovuje rozdíly i souvislosti 

mezi kavalírskými cestami a akademickou peregrinací a především vyvrací dosud dosti časté 

pojetí kavalírských cest jako jakýchsi výletů za dobrodružstvím, spojených s bezuzdným 

rozhazováním peněz. Na základě pramenů, především korespondence, přesvědčivě 

dokládá, že kavalírská cesta byla ve sledovaném období kombinací poznávací a studijní 

cesty, zpravidla dobře připravené a vedené více či méně pevnou rukou zkušeného 

vychovatele (preceptora, hofmistra). Společensko-reprezentační a cestovatelská stránka 

hrála nezanedbatelnou roli , ilmatrikulace a pobyty na proslulých zahraničních akademiích a 

univerzitách však rovněž nebyly tak nezávazné, jak se jeví při povrchním pohledu. Někteří 

rodiče či "sponzoři " cest (např . Karel st. ze Žerotína) bedlivě sledovali jejich efekt a studijní 

výsledky mladých kavalírů. Někteří z mladíků dosáhli dokonce akademických gradů (s. 429), 

větš ina pak alespoň slušných jazykových znalostí, kulturního a společenského rozhledu. 

Trasy cest a místa pobytu byly, obdobně jako v případě studia na partikulárních školách, 

určovány celou řadou aspektů, z nichž postupně narůstala váha činitelů či zřetelů 

konfesijních . 

Výklad o výchově a výuce šlechtické mládeže uzavírá kapitola o výchově a vzdělávání 

urozených dívek (kap. VIII, s. 439-452). Ta zůstávala podle Holého ve sledovaném období 

záležitostí ryze soukromou, domácí, odehrávala se v prostředí vlastní šlechtické domácnosti, 

nebo v prostředí dámské části (fraucimoru) dvora spřízněné aristokratické rodiny a jen zřídka 

překroč i la stupeň elementárního vzdělání, rozšířeného o některé specificky ženské discipliny 

(ruční práce , bylinkářství ad.). 

Celistvost posuzované práce dovršuje rozsáhlý oddíl textových příloh (s. 465-536), jehož 

nejcennější součástí vedle již zmíněné edice dvou instrukcí pro hofmistra a preceptora pážat 

na dvoře Ferdinanda I. (př í l. č. 4-5) a dalších studijních předpisů (příl. č. 1-3) je především 
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soubor 120 biogramů preceptorů a hofmistrů-vychovatelů českých a moravských šlechticů, 

jejichž působení v daném období se podaři lo zachytit a zjistit. Jeho sestavení samo o sobě 

představuje úctyhodný badatelský výkon . 

Základem Holého badatelského postupu je bezpečná znalost dosavadního stavu poznání 

dané pro~lematiky v evropském měřítku , vycházející z relevantní odborné literatury Uejí 

impozantním seznam zaujímá v textu práce plných 123 nenormovaných stran o 50-54 

řádcích ). K ní přistupuje vlastní pramenný výzkum, zahrnující vybrané soubory archivních 

d okumentů, rozsáhlý komplex dobových (starých) tisků a prakticky všechny moderní edice 

příslušných pramenů . 

Vzdor rozsáhlé bázi použité odborné literatury, znalosti jejích přístupů a dobrému přehledu o 

metodologii a metodách moderní evropské historiografie lze přece jenom vznést dílčí 

výhrady k některým hodnotícím soudům Martina Holého a rovněž je možno vést diskusi k 
, 

některým jeho metodolog ickým východiskům , resp. zvoleným pracovním postupům. Jako 

p ří klad či předmět těchto možných výhrad či diskusních připomínek uvádím kupř. poněkud 

apodiktické tvrzení na s. 15 o "pochopitelném zpoždění" české historiografie za středo- , jiho

a západoevropskými vzory, pokud jde o studium každodennosti ve výzkumu šlechty, a také 

navazující konstatován í, že domácí bádání nebylo schopno přesně vymezit pojem tzv. 

aristokracie, na niž se především soustředilo . Domnívám se, že toto tvrzení křivdí 

p ři nej menším J. Petráňovi a J. Mackovi , kteří již od poloviny 70. let věnovali pozornost této 

problematice a mj . též definovali pojem aristokracie (J. Petráň, 1976). Sám Holý však (na s. 

41-44) s poukazem na pevnou zakořeněnost moderní české historiografie v pozitivistických 

trad icích kritický osten oslabuje a konstatuje, že větš ina českých historiků využívala "různě 

zjevně a obratně kombinace různých metod " - a posléze se rovněž sám hlásí k tomuto 

p řístupu. Není to však v jeho případě naštěstí únik k úplné metodologické bezbřehosti, 

nahodi losti či rozplizlosti. Holý si takto pouze otevírá cestu od moderních (občas spíše 

módních) relativně jednostranných metod (antropologických, kulturněhistorických, 

mentalitních, každodennostních , životněcyklických či rituálových) ke klasickému solidnímu 

postupu komplexní faktograficko-popisně-výkladovou metodou, jež má v českém bádání 

skutečně pevnou tradici. Je v praxi osvědčená a badatelsky dostatečně nosná, nevede však 

bohužel vždy k důsledné analýze a komparaci , a tudíž ani ke skutečně pevně 

vyargumentovaným závěrům. Proto také Holý v posuzovaném textu postupně řadí cenné 

poznatky o jednotlivých zámeckých , partikulárních městských i církevních školách, o 

školách doma i v zahraničí , o výchově na aristokratických dvorech a o kavalírských cestách, 

klade si množství otázek a uvažuje nad nimi - avšak nikde nemá shrnující srovnávací 

kapitolu, tabulkový přehled , mapu, jež by při vší relativnosti jakéhokoliv srovnání (vzhledem 

k mezerovitému a nahodilému dochování pramenů) poskytly alespoň náznak celkového 
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obrazu typů , míst, tras, ohnisek či periferií výchovy a vzdělávání české šlechty v daném 

období. 

Takovéto žádoucí zobecnění nenalezneme ani vZávěru (s. 453-463), kde jsou 

v přehledných tezích shrnuty výsledky práce. Je zde nicméně alespoň stručně prezentován 

Holého názor na dobový obsah a význam vzdělání pro českou nobilitu ve sledovaném 

období, dále pak jeho konkrétní poznatky a závěry, doplňující a rozvíjející výsledky 

dosavadního bádání, nebo je "pouze" potvrzující a dokládající novými fakty. Jsou zde 

v osmnácti tezích podány "základní obrysy" výchovy a vzdělávání šlechty v 16. a počátkem 

17. století. Autor ovšem i v tomto skutečném závěru práce zůstal u pouhého výčtového 

přehledu základní rysů či aspektů výchovy a vzdělávání, aniž se pokusil o shrnující 

syntetický pohled , o postižení proměn či vývojového trendu, o rozlišení případných 

rozdílných modelů či typů výchovy a vzdělání podle majetkového, společenskopolitického či 

konfesijního zařazení šlechty, o souhrnnou charakteristiku konkrétních motivací pro dosažení 

vzdělání , pro volbu určitých učilišť , pro volbu směrů a cílů kavalírských cest atd. 

Lze nicméně přijmout tvrzení, že za současného stavu poznání by pokus o takovýto hlubší 

analyticko-syntetický zobecňující pohled byl ještě předčasný a že právě Holého komplexní 

faktografický souhrn zevrubným zmapováním problematiky, jež přinesl, vytváří 

nepostradatelný odrazový můstek pro budoucí další hlubší a systematičtější výzkum a 

posléze pro dosažení uvedené syntézy. 

Již z posuzovaného textu Martina Holého, nezávisle na tom, že autor se vědomě a 

(sebe)kriticky vzdal předčasných shrnujících soudů, zřetelně vyvstávají kontury do značné 

míry nového obrazu výchovy a vzdělávání české a moravské šlechty. Přesunují se v něm 

akcenty a mění se hodnocení jednotlivých jevů a faktorů. Soustava výchovy a vzdělávání 

urozenců z vyšších stavů se jeví jako daleko komplexnější i rozvětvenější systém, nežli se 

dosud zdálo na základě zlomkovitých poznatků. V novém světle vystupuje úloha domácího 

vzdělávání , role komplexu partikulárních škol domácích i zahraničních, a studijních pobytů 

na nich, pozměňuje se pohled na dvorskou (dvořanskou) výchovu a na její vzdělávací 

stránku, stejně jako na kavalírské cesty a jejich význam. 

Zbývá snad jen ještě zevrubněji a přesněji zhodnotit efekt působení popsaného výchovně 

vzdělávacího komplexu, jenž je již při dnešní úrovni znalostí nepochybně patrný na úrovni 

vzdělanosti a šíři rozhledu českých aristokratických špiček. Soudím, že Holého prací 

definitivně padá názor J. Janáčka a dalších starších badatelů o provinciálnosti a omezeném 

obzoru české aristokracie. Je však v této souvislosti žádoucí pokusit se odpovědět na 

zásadní otázku, jak velkou část a jaké skupiny české a moravské šlechty tento komplex 

humanistické výchovy a vzdělání zasahoval a jaká její část zůstávala na úrovni pouhého 

elementárního vzdělání domácího či lokálního. 
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Závěr: 

Disertační práce Martina Holého Uejíž nezanedbatelnou devizou je, že až na několik 

nepodstatných maličkostí nemá formální a technické nedostatky) přináší podstatné 

badatelské výsledky, je ve svých vývodech podnětná, otevírá cestu dalšímu bádání a 

prokazuje mimo jakoukoli pochybnost autorovu odbornou erudici i jeho připravenost k 

náročným vědeckovýzkumným úkolům . Přes vznesené dílčí připomínky považuji tuto 

d isertační práci za nadprůměrnou, velmi hodnotnou, mimořádně fundovanou a více než 

dostatečně vyhovující všem požadavkům kladeným na tento typ odborných pojednání. 

Doporučuji proto, aby byla připuštěna k obhajobě a aby se stala základem řízení o udělení 

doktorátu. Je namístě uvažovat rovněž o jejím co možná brzkém publikování, jímž by spatřila 

světlo světa první specializovaná příručka (přehled či monografie) o výchově a vzdělávání 

české a moravské raně novověké nobility. 

V Praze dne 19. září 2008 

doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. 
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