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Téma předložené práce je poměrně přesně vyjádřeno v názvu, i když v proůběhu 
práce se autor pustil i do souvisejících otázek počátků evropské romanistiky, 
ústavního práva a univerzit vůbec. Práce má uspokojivý rozsah i bibliografii, je slušně 
upravena a většinou i dobře napsána. Spolupráce se studentem byla dobrá, i když 
v poslední době poznamenaná spěchem. 
 
Autor začíná výkladem o povaze středověkých univerzit a o jejich odlišnosti od 
předchozích škol. Ve třetí kapitole stručně resumuje společenské změny, které 
v západní Evropě proběhly v 10. až 12. století, zejména v souvislosti s tzv. 
papežskou revolucí a následujícím bojem o investituru. Čtrvtá kapitola vykládá vznik 
boloňské univerzity a poměrně podrobně se věnuje jejímu vnitřnímu uspořádání. 
Tématem páté kapitoly je vliv boloňského modelu na pražskou univerzitu a odštěpení 
právnické univerzity jako důsledek její preference právě pro boloňský model. 
Závěrečná kapitolka nadhazuje otázku po souvislosti boloňského modelu univerzity a 
celoevropskou reformou organizace vysokoškolského vzdělávání, jež se od roku 
1999 nazývá „Boloňský proces“. Práci doplňují dvě přílohy: jakýsi „žebříček“ 
nejstarších univerzit a překlad klíčového dokumentu „papežské revoluce“, tzv. 
Dictatus papae. 
 
Práce po mém soudu vcelku trpí jistou nevyvážeností, vysvětlitelnou omezenými 
prameny a potřebou vysvětlit řadu věcí, které s tématem souvisejí. Některé údaje i 
úvahy se zde opakují, autor podrobně popisuje formální vnitřní uspořádání univerzitní 
samosprávy v „boloňském“ modelu, na druhé straně faktické fungování středověkých 
univerzit je pojednáno dosti stručně. Chybí mi také diskuse o tom, v jaké době 
popisované podrobné předpisy (o zastoupení národů, o sboru volitelů, o střídání 
rektorů atd.) skutečně platily. V obecné poloze, která navozuje dojem, jako kdyby 
tomu tak bylo „od začátku do konce“, budí tyto údaje jisté pochybnosti.  
 
Na str. 6 je u jména právníka Irnéria poznámka 3, která ho bez vysvětlení jmenuje 
Guarnerius. Na str. 7 autor zmiňuje „papežem prosazený systém udělování licencí 
arcijáhnem“ v roce 1119, což je podle jiných zdrojů rok oficiálního založení univerzity. 
Možná stálo za zmínku, že zmíněné licence odpovídaly zhruba dnešním habilitacím 
(habilis = způsobilý). Poznámka o rozdílech mezi mnichy a světským klérem 
s Dubyho citátem nejde nějak dohromady s faktem, že hlavní koleje v Paříži i v Praze 
patřily zpočátku právě mnišským řádům, zejména dominikánům a františkánům. 
V Praze se patrně až do roku 1366 učilo téměř výhradně v kláštěrech. Možnost volit 
vedení univerzity autor odvozuje od uspořádání měst (str. 14), kde to v té době ani 
zdaleka nebylo samozřejmé, kdežto souvislost s volbou opata se sama nabízí. 
Tvrzení o „zdánlivé kontinuitě“ starověkých a středověkých měst (str. 15) je dosti 
zmatené: co se tím chce říci? Podobně domnělý „rozdíl od pozdější německé 
kolonizace“ ve střední Evropě (str. 16) nedává valný smysl: i zde se přece jednalo o 
„již obydlené oblasti“.  
 



Představa města jako „společenství sobě rovných“ sousedů (str. 18) má v takto 
obecné formulaci dost daleko ke skutečnosti, kde o rovnost – aspoň zpočátku - 
nešlo. Výklad, proč se studenti „začali shlukovat“ do národů (str. 29) není příliš 
přesvědčivý: kdyby šlo o vyvázání z odpovědnosti za nepoctivé krajany, „národy“ by 
tomu nepomohly, protože u nich by šlo takovou odpovědnost daleko snáze vymáhat. 
Na str. 30 je ke slovu „kvestor“ uveden v závorce bez vysvětlení plurál receptores. 
„Neshody a rozpory“ v autoritativních textech scholastika nepředpokládá (str. 37), 
nýbrž je tam od Abélardova Sic et non prostě nachází. Věta, že král „disponoval 
mocí“ změnit statut univerzity (str. 47) je dvojznačná a právně těžko přijatelná: 
základem práva je přesvědčení, že právo nevyplývá z moci. Není jasné, oč se opírá 
autorovo tvrzení, že secese po Kutnohorském dekretu „nesnížila úroveň výuky“ (str. 
47); další historie pražské univerzity svědčí spíše pro opak. Konečně žebříček 
„nejstarších univerzit“ je aspoň v první části velmi problematický už vzhledem k jejich 
spontánnímu vzniku a mnoha „založením“. Velmi užitečná Příloha 2 by si zasloužila 
pár slov vysvětlení. 
 
Přes tyto nedostatky práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako velmi 
dobrou. 
 
 
V Praze 24.8.2009      Prof. Jan Sokol 


