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Posudek školitele 

Zvolené téma diplomové práce Zuzany Křenkové patří i nepatří k frekventovaným 

oblastem medievistického zkoumání. Na jedné straně se musí lokátorů alespoň v zúženém 

kontextu dotknout každý, kdo se věnuje problematice českých a moravských měst ve 13. a 14. 

století, na druhé straně se dosti běžně přebírají závěry a tvrzení starší literatury, které by si -

s ohledem na dnešní stav poznání a přibývající edice diplomatického materiálu - zasloužily 

nové kritické zkoumání. Často se totiž pracuje se zastaralými a neověřenými údaji, které sice 

řadu městských (ale platí to rovněž o venkovských) lokátorů potěšitelně rozšiřují, ale někdy 

bývá přání (zejména v regionální literatuře) spíše otcem myšlenky. 

Právě učinit jakousi "revizi" dosavadních pohledů a názorů na personálie jednotlivých 

"městských" lokátorů si vytkla za úkol ve své diplomové práci Zuzana Křenková. Úspěch 

podmiňují dva nezbytné předpoklady: 1) Důvěrné a důkladné obeznámení s literaturou, dost 

často i "zapadlou" (nebo hůře dostupnou) regionální literaturou, a kriticky se s ní vyrovnat, 2) 

Vytvořit si vlastní názor a hlavně kritéria na výpovědní hodnotu a kvalitu používaných 

pramenů, která nás - často jen náznakově a nedostatečně - s daným okruhem problémů 

seznamují. 

Naznačeným záměrům odpovídá i struktura celé práce. Její těžiště spočívá hlavně 

v kap. III., kde jsou lokátoři rozčleněni do několika kategorií. Kromě biogramů ,Jistých" 

osobností (Eberhard, Jindřich Epich a řada dalších) jsou v dalším sledu pojednáni "nejistí 

lokátoři" (tady se řeší např. otázka "prvních rychtářů"), dále "lokátoři pramenně nedostatečně 

doložení" a lokátoři známí z formulářových zmínek a falz. V těchto partiích se diplomantka 

vyjádřila skepticky o některých zatím nezpochybňovaných případech (zejména mostecký 

Episkopu a jihočeský Hrz). Summa summarum, počty dosud akceptovaných lokátorů značně 

"osekala" a snížila. Pokud se ukáže nosnost a oprávněnost takého hodnocení, může to pro nás 

být jistým zklamáním, současně se však tím posouvá kritické poznání kupředu. 

V dalších kapitolách jsou probírány další rozměry a aspekty "lokátorské" 

problematiky (vazba k městu, sociální otázky, etnicita aj.). Za důležitou považuji mj. kap. IX. 

o způsobech a šíření lokátorských dovedností, jíž by ovšem bylo možné dále rozšiřovat. 
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Diplomantka se uměla vyrovnat s nástrahami středověkých (a leckdy nejednoznačně 

interpretovatelných) pramenů a pracovala se solidním souborem obecné i regionální literatury. 

Z významnějších titulů bych snad upozornil jen na absenci i jinde často opomíjené práce 

Georga Juritsche Die Deutschen und ihre Rechte...... (1904/1905), byť s tématem 

bezprostředně nesouvisí. 

Vzhledem k výše řečenému považuji diplomovou práci Zuzany Křenkové Městští 

lokátoři v českých zemích ve 13. a 14. století za dobrý a užitečný vklad do problematiky 

zakládání měst. Proto ji doporučuji k úspěšnému obhájení. 

Praha, 22. srpna 2009 ~~Jr1 
protthDr. Josef Žemlička, DrSc. 
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