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Úvod 
 

 

Tématem bakalářské práce je vznik a podoba bolognské 

univerzity ve středověku a její vliv na pražskou univerzitu, 

konkrétně pražskou právnickou univerzitu, která existovala 

mezi roky 1378 a 1419. K tématu mne přivedla kniha Harolda J. 

Bermana, Law and Revolution (Harvard university press), jejíž 

část jsem překládal v rámci skeletového překladu. Tato kniha 

se zabývá revolučními změnami vrcholného středověku, zvláště 

pak vznikem moderního  právního systému, který podle Bermana 

vzniká právě v tuto dobu a právě na bolognské univerzitě. 

K tématu pražské právnické univerzity jsem pak dospěl na 

základě Bermanova tvrzení, že většina univerzit, které 

vznikají po vzoru bolognské univerzity na sever od Alp, se 

během poměrně krátké doby tomuto vzoru vzdálí. Jedním 

z nejlepších příkladů takovéto proměny je právě pražská 

právnická univerzita.   

Univerzita je jak svým původem, tak svou ideou produktem 

středověké Evropy. Z tohoto důvodu se před samotným vznikem 

univerzit zabývám popisem širšího kontextu. První univerzity 

vnikají během 12. století, to však neznamená, že by před touto 

dobou v Evropě neexistovalo žádné vzdělávání. Proto svou práci 

začínám výkladem o podobě vzdělání před vznikem prvních 

univerzit. Toto vzdělání probíhá především v církevních 

katedrálních klášterních školách. 

 Na rozdíl od starších klášterních škol, které jsou cíleně 

umístěny mimo osídlené oblasti, vzniká univerzita v prostředí 

města a je s ním neoddělitelně spjata. Třetí kapitola se proto 

zabývá vznikem a rozvojem středověkých měst a všeobecnou 

proměnou, kterou procházela středověká západní Evropa v době 

mezi 11. a 13. stoletím. Jednou z těchto změn je tzv. papežská 

revoluce, nebo také spor o investituru, která ke vzniku 

prvních univerzit výrazně přispívá.  
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Čtvrtá kapitola se již věnuje samotné bolognské 

univerzitě, jejímu vznik, organizaci a správě, metodám a 

náplni studia. Berman navíc dává vznik práva a vznik první 

univerzity do spojitosti, a proto se zde zabývám také významem 

práva pro její vznik. V páté kapitole se věnují šíření 

univerzit po Evropě, vznikem pražské právnické univerzity a 

jejím vývojem, kutnohorským dekretem, znamenajícím konec 

bolognského vlivu na pražskou univerzitu, a následně také 

konci právnické univerzity a vývojem univerzit na konci 

vrcholného středověku. 

Poslední kapitola se pak pokouší o zamyšlení nad vlivem 

bolognského modelu středověké univerzity na univerzity dnes a   

vychází při tom z reformy evropského školství, která se nazývá 

bolognský proces. 

Při výběru literatury pro tuto práci jsem narazil na 

problém, který  představovala absence česky psaných materiálů 

na toto téma. Musel jsem tudíž sáhnout po literatuře 

cizojazyčné, v mém případě anglické. Dějiny univerzit jsou 

podrobně zpracovány v obsáhlém díle editovaném Walterem 

Rüeggem „A History of the universites in Europe“ (Cambridge 

university press, 1992). Informace z této knihy jsem pak 

doplňoval z „Encyklopedie středověku“, dále z výše zmíněné 

knihy „Law and Revolution“ a několika dalších knih, jako 

například Le Goffových „Intelektuálů ve středověku“, z knihy 

„The universities of Europe“ od Willise Rudyho a několika 

časopisových článků na téma středověké univerzity. 

Podstatně lepší situace panuje v oblasti informací o 

pražské univerzitě. Mně však jako hlavní materiál posloužila 

kniha Jiřího Kejře „Dějiny pražské právnické univerzity“, 

která představuje pravděpodobně nejobsáhlejší a nejucelenější 

zpracování tototo tématu. Jako další materiál mi posloužil 

například František Šmahel „Husitská revoluce II.“ či Emanuel 

Rádl „Válka Čechů s Němci“.  
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Doufám,  že se mi v této práci podařilo přiblížit problém 

vzniku středověké univerzity v Bologni, jeho kulturní a 

historický rozměr, i jeho podobu v prostředí středověké 

pražské univerzity.   
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Kapitola I. Co je univerzita 
 

 

„Univerzita je nejstarší typ vysoké školy, která slučuje 

pedagogickou a vědecko-badatelskou funkci. Od 12. století 

univerzity nahradily převážně církevní školy. Úplná středověká 

univerzita měla fakultu artistickou (dnešní filosofická), 

teologickou, právnickou a lékařskou. Zakladatelem univerzity 

byl nejčastěji papež nebo císař. K nejstarším patří univerzity 

v Bologni (1119), Paříži (1150), Oxfordu (1167), Cambridgi 

(1233), v Praze (1348). Rozšířily se univerzity s orientací na 

právo nebo na teologii a filosofii. V 18. a zejména v 19. 

století se změnila struktura univerzity; od té doby zahrnují 

mnoho oborů humanitních i přírodních věd.“1   

Z předešlého odstavce, který je převzat z Encyklopedie 

Diderot a který má vysvětlit, co je to univerzita, vyplývá, že 

univerzita je vzdělávací institucí, která vzniká ve 12. 

století jako prostor pro studium práva, teologie, filosofie, 

později lékařství, a následně také dalších humanitních i 

přírodně vědních oborů. Od starších škol  se lišila rozsáhlou 

autonomií a důrazem na svobodnou diskusi. Celá problematika je 

ovšem mnohem komplexnější než uvedená encyklopedická poučka a 

na úvod poznamenejme, že ve skutečnosti první univerzita, 

univerzita v Bologni, vzniká pouze za účelem studia práva.2 

Bolognská univerzita také nevzniká na popud papeže či 

císaře, ale její vznik je spíše spontánním procesem. Boloňská 

univerzita prý vzniká ve chvíli, když toskánská vévodkyně 

Matylda pozvala do Bologni věhlasného právníka Irnéria,3 aby 

zde vyučoval římské právo. K této události došlo již někdy 

                                                 
1 Encyklopedie Diderot, Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (Praha 1999).  
2 Harold J. Berman uvádí, že proces vzniku první univerzity a vzniku práva v podobě, ve které se šířilo do 

dalších století, je proces souvztažný, jedno závisí na druhém a bez sebe se navzájem neobejdou. 
3 Guarnerius (1050 - 1125).  
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během osmdesátých let 11. století (asi 1087) a na dalších víc 

jak sto let probíhala výuka v Bologni bez přímé kontroly 

církve (zato se však dostala pod kontrolou města). Samozřejmě 

zde byl nepřímý tlak, jako například papežem prosazený systém 

udělování licencí arcijáhenem (1119), ale jinak právníci 

nebyli nijak omezováni ve zkoumání různých problémů římského 

práva.4 Také pařížská univerzita, která se objevuje z hlediska 

dějinné posloupnosti patrně jako druhá, vzniká ve chvíli, kdy 

se pařížský učenec Petr Abélard postaví proti svému biskupovi 

a začne proti němu učit. Výsledkem této konfrontace je vznik 

pařížské univerzity v první polovině 12. století. Celkově lze 

tedy říci, že univerzity, které vznikají na konci 11. a ve 12. 

století, vznikají v kontrastu k předchozím biskupským a 

opatským školám, jako instituce relativně svobodné a nezávislé 

jak na církevní, tak na světské moci. Postupem času vliv 

církevní i světské moci pronikne i na univerzity, ale pro 

jejich vznik a formování je tento jev nepostradatelný.   

Studenti, kteří přicházeli do Bologni odjinud, aby se zde 

učili římskému právu, se v cizím prostředí ocitají 

v nevýhodném právním postavení. Začnou proto vytvářet tzv. 

„národy“, tedy jakési studentské spolky na základě svého 

původu. Tyto „národy“ se postupně začnou spojovat do dvou 

korporací – jedna z národů severně od Alp (universitas 

ultramontanorum), druhá z národů na jih od Alp (universitas 

citramontanorum) – aby vytvářely tzv. universitas
5
, což je 

termín římského práva, který označuje soudržnost s právním 

subjektem, či korporací. Zajímavý je ovšem fakt, že učitelé 

členy těchto korporací zprvu nebyli.6 Označení „univerzita“ 

bylo nakonec dáno všem takovýmto institucím. Původní označení, 

které bylo použito pro univerzity v dnešním slova smyslu, tedy 

                                                 
4 Sám Irnérius však byl prý exkomunikován poté, co se postavil na stranu císaře v jeho sporu s papežem.  
5 Všeobecnost, veškerenstvo, vesmír, celý svět, celek, obec, společnost, univerzita: universitas magistrorum at 

scholarium, obec učitelů a žáků, obec profesorů a studentů. Latinsko český slovník (Praha, 1996).  
6 Berman 1983, str. 124.  
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k označení celé instituce, bylo studium generale („všeobecné 

studium“), tedy vzdělání dostupné a uznávané všeobecně, nikoli 

pouze lokálně. Není důležité, že existovalo několik „kolejí“: 

fakulta teologie či právnická fakulta se samy nazývaly studium 

generale.7 

Za nejstarší univerzitu se tradičně považuje univerzita 

v Bologni. Někteří historikové však zmiňují také lékařskou 

školu v Salernu (12. stol.), která však právní statut 

univerzity získala až po sto letech své existence (1231) od 

Fridricha II. Pařížská univerzita sice vzniká v roce 1150, ale 

vzniká na základech biskupské školy, takže její kořeny jsou 

starší než bolognská univerzita, která vzniká spíše na 

„zeleném drnu“.  

Do této polemiky nemá ovšem tato práce v úmyslu zasahovat, 

ani se jí nijak konkrétněji zabývat, neboť se jeví jako pro 

zvolenou problematiku méně podstatná či dokonce podružná. Pro 

studium univerzit jsou naopak zásadní dva – v historiografické 

literatuře běžné - typologické pojmy: univerzita bolognského 

typu a universita pařížského typu. Tyto pojmy, nebo chceme-li 

modely, totiž určují zásadní charakter univerzitní organizace 

a její správy.8 

 

Univerzita pařížského typu (universitas magistrorum et 

scholarium): Pařížská univerzita vnikla z biskupské školy, 

zachovala se v ní tedy církevní hierarchie, která pozměňovala 

strukturu studentského složení. Učitelé totiž nebyli závislí 

na platbách od studentů, ale jako duchovní disponovali 

církevním beneficiem či platem, nebo byli vyživováni svým 

mnišského řádem. Díky tomu mohlo být na pařížské univerzitě 

poměrně vysoké procentuelní zastoupení chudých studentů 

závislých na nadacích, darech a půjčkách.9 S tím také souvisí 

                                                 
7 Berman 1983, str. 124 
8 Gieysztor: in A History of the universites in Europe, 1992, str. 108. – 109.  
9 Le Goff 1999, 88. – 90.  
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vznik prvních kolejí (Sorbonna 1257), které nejprve vznikají 

jako ubytovny pro chudé studenty, zřizované jejich zbožnými 

zakladateli, ale postupem času se z nich stávají relativně 

samostatná společenství rozvíjející specifický intelektuální 

život.10  

Jejími členy byli učitelé i studenti, ale veškerou 

univerzitní správu vykonávají mistři a doktoři, kteří ovládají 

také úřad rektora. Pařížská univerzita se dělila na čtyři 

samosprávné fakulty: fakultu svobodných umění, medicíny, 

teologie a kanonického práva. Fakulty organizovaly studium a 

dohlížely na správné vyučování, zatímco univerzita dohlížela 

na kázeň učitelů i studentů, chránila je před vnější mocí a 

s vnější mocí vyjednává udělování privilegií, která jí 

zajišťovala autonomii. Nejpočetnější fakultou byla fakulta 

svobodných umění, která měla také zvláštní uspořádání – její 

učitelé se dělili na čtyři národy: francouzský, pikardský, 

anglický a normanský.11 Univerzity pařížského typu převažují ve 

středověku ve Francii a Anglii. A univerzity pozdějších 

staletí se častěji přiklánějí k pařížskému modelu než k modelu 

boloňskému.   

 

Univerzita boloňského typu (studium generale či 

universitas scholarium): Studium práva v Bologni mělo 

pravděpodobně praktičtější zaměření. Studium práva totiž 

zaručovalo dobré a výnosné místo. Studenti v Bologni tedy byli 

většinou velice movití a své studium si plně hradili, neboť si 

své učitele přímo najímali. Podíl chudých studentů jak 

v Boloni, tak na všech univerzitách bolognského typu byl 

velice nízký. Studenti jsou většinou dospělí, zaopatření 

vlastním majetkem nebo různými církevními či světskými 

prebendami. Největší rozdíl mezi těmito typy středověké 

univerzity však spočívá v jejich organizaci. Bolognská 

                                                 
10 Verger: in Encyklopedie středověku,  2002, str. 825.  
11 Verger: in Encyklopedie středověku,  2002, str. 825. 
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univerzita je rozdělena do samosprávných studentských národů, 

které si volí studentskou radu a ta volí rektora, který je 

také studentem. Univerzitu tedy ovládají studentské národy, 

význam fakulty je pouze organizační. Profesoři jsou 

s univerzitou jen v nájemném vztahu. Organizují se do svých 

vlastních společenství, nejsou však součástí univerzity, nýbrž 

jsou pouze smluvně najímáni. „Středověké právní vzdělání 

nebylo zaměřeno na vzdělávání učitelů práva, ale na školení 

profesionálních advokátů.“12  Pařížští  studenti se také 

organizují do společenství, ale univerzitu vytvářejí její 

mistři, kteří jsou organizováni v rámci jednotlivých  fakult 

či národů.13 Univerzity bolognského typu převažovaly v Itálii a 

Španělsku, ve střední Evropě k nim lze započítat pražskou 

právnickou univerzitu či první pokus o založení univerzity 

v Krakově (viz kap. 6.).  

                                                 
12 Rüegg: in A History of the universites in Europe, 1992, str. 25.  
13 Mundy 2008, str. 301. – 302.  



 12 
 

Kapitola 2. Vzdělávání ve středověku před 
vznikem univerzit 

 

 

Máme-li se zabývat vznikem středověké univerzity jako 

fenoménu, který ovlivnil a výrazně pozměnil podobu západní 

středověké Evropy i Evropy v následujících staletích až do 

dneška, je nejprve třeba ve zkratce charakterizovat, jaké 

vzdělání existovalo v Evropě před jedenáctým a dvanáctým 

stoletím, jakými aspekty byl tento vznik  provázen, i jeho 

zasazení do širších sociálně-ekonomických změn této doby, tedy 

doby mezi jedenáctým a dvanáctým stoletím.  

Různé vzdělávací instituce existovaly ještě před vznikem 

univerzit, a i potom spolu s nimi koexistovaly. Přestože první 

univerzity vznikají kolem roku 1200, nevznikají jen tak, ale 

odráží v sobě dědictví dávné minulosti. Staré laické (římské) 

školy v Galii, Hispánii a Itálii zanikly během prvních let 6. 

století. Tento úpadek laického školství (třebaže pouze 

dočasný) zažívá během 7. století také Byzantská říše, která 

během arabské expanze přišla o velkou část škol.14  

Namísto starších laických škol se od 7. století pomalu 

začala formovat síť církevních klášterních a katedrálních 

škol, které byly spravovány a ovládány biskupy a opaty. Tato 

síť však byla velice nestálá a nedokonalá. Umožňovala vzdělání 

pouze malému počtu žáků a kvalita vzdělání byla poměrně 

nedokonalá. Výuka zde začíná čtením a psaním, což tehdy 

znamenalo v latině, uvedením do sedmera svobodných umění, 

především pak do trivia (gramatika, rétorika, dialektika) a 

měla dospět ke komentovanému (glosovanému) čtení Písma.15  

                                                 
14 Během arabského vpádu do Sýrie, Egypta a Palestiny během 7. století se počet byzantských měst snížil z 911 

na 440. Růžena Dostálová 2003, str. 92.  
15 Verger: in Encyklopedie středověku, 2002 str. 822 – 824. 
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Ani mezi těmito školami však nepanovala jednota, neboť 

mezi jednotlivými biskupskými a opatskými školami panovaly 

rozdíly, stejně jako panovaly rozdíly mezi mnichy a kleriky. 

„Mniši se vyhýbali radostem světa a uzavírali se před ním do 

klášterního ticha. Proč je tedy zasvěcovat do zkažených umění, 

řečnictví a přesvědčování? Jim přece postačovalo ovládat dobře 

latinu, jazyk Písma, a ponechat jejich ducha rozjímání, které 

jim přinášela modlitba; nechat je svobodně se ubírat ve 

slovech svatého jazyka.“16 Prostřednictvím těchto škol získala 

církev téměř naprostý monopol nad vzděláváním.  

Četnost a kvalita těchto škol se měnila v závislosti na 

různých „renesancích“ raně středověkých kulturních dějin. 

Jednou takovou renesancí je tzv. karolínská renesance, které 

probíhá od konce 8. století do první poloviny století 9. 

Zůstává však otázkou, zda je možné tuto epochu skutečně 

považovat za renesanci. V jejím průběhu sice vzrůstá 

kultivovanost dvorských škol i několika velkých klášterních a 

biskupských středisek, ale na druhou stranu dochází k téměř 

naprosté likvidaci základů vzdělanosti šířené merovejskými 

kláštery na venkově v jejich okolí. (Od 7. století se ujímal 

zvyk zakládat při klášterech dvě školy, „vnitřní“ pro mnichy a 

„vnější“ pro světské žáky. Během 8. a 9. století tyto „vnější 

školy“ mizí.) „Renesance“ se tedy týká pouze velmi omezené a 

uzavřené elity úředníků karolínské klerikální monarchie. 

Karolínská renesance považovala vědění za poklad, který musí 

střežit. Přesto všechny „poklady“ nashromážděné v této době – 

knihy opsané ve skriptoriích, koncepce svobodných umění, 

myšlenka translatio studii o západním přebírání civilizace 

z původních center, tedy z Řecka a Říma – se stanou velmi 

důležitými pro následující staletí.17  

Skutečná „renesance“ totiž nastává okolo roku 1100 a 

obvykle se nazývá renesancí 12. století, nebo také „školskou 

                                                 
16 Duby 2007, str. 37. 
17 Le Goff 1998, str. 24. – 26.  
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revolucí“. V této době se školský systém celkově 

transformoval. Klášterní školy sice nezmizely, ale jejich 

důležitost postupně upadala. Místo nich přibývalo škol 

katedrálních, ale také nové školy vnikající ve městech při 

opatstvích (tj. klášterech) nových řádů (např. svatý Viktor 

v Paříži). Kromě toho se začínají objevovat „soukromí“ 

učitelé, většinou klerici, kteří za peníze učili studenty. 

Starý systém škol tedy přestává fungovat a místo něj se začíná 

formovat několik významných středisek, z nichž nejstabilnější 

a nejprestižnější jsou Bologna a Paříž.18 

V době před 11. stoletím bylo vzdělávání v západní Evropě 

téměř výhradně získáváno v klášterech. Během 11. a 12. století 

se začínají rozvíjet katedrální školy, které postupem času 

nabírají na proslulosti a mění se ve významná centra. 

Katedrála byla sídlem biskupa, takže katedrální škola byla pod 

jeho bezprostředním dohledem, stejně tak, jako byla klášterní 

škola pod bezprostředním dohledem opata. Učitel by se sotva 

odvážil svému biskupovi či svému opatovi odporovat. Vzdělání 

tedy bylo čistě pod dohledem církve. Na rozdíl od toho 

vznikají první univerzity jako instituce relativně nezávislé, 

a to jak na církevní tak na světské moci. Církev si však svůj 

vliv chtěla udržet, a proto v roce 1219 papež zakládá systém 

licentia docendi („povolení učit“), tedy systém, podle kterého 

nemůže být nikdo jmenován do učitelské funkce, aniž by obdržel 

licenci od boloňského arcijáhena (jinde pak také udělovali 

licence biskupové). Ve skutečnosti však učitelé této kontrole 

po určitou dobu unikali a jinde vedla ke studentským 

revoltám.19 

                                                 
18 Verger: in Encyklopedie středověku, 2003, str. 822 – 824. 
19 Berman 1983, str. 125. – 126.  
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Kapitola 3. Změny 10. až 12. století 
 

 

První univerzity vznikly v Itálii, což je dáno tím, že zde 

prakticky nebyla přerušena tradice antického vzdělání. Navíc 

zde byly silné vlivy různých arabských škol, především ze 

Sicílie, které se nejvíce projevily při formování lékařských 

studií v Salernu ve 12. století.20 Vznik prvních univerzit je 

pevně spojen s rozvojem měst. V tomto smyslu se výrazně liší 

od dřívějších církevních škol, především škol benediktinských 

klášterů, které byly cíleně zakládány mimo města. Teprve v 11. 

a 12. století se začínají objevovat školy ve městech, které 

jsou sice nadále převážně církevní (katedrální), ale 

předznamenávají vznik univerzity jako prvku středověkého 

města. Sepjetí univerzity a města je vidět také na 

organizačním uspořádání univerzit, neboť univerzity napodobují 

dva významné prvky středověkého města: cechovní a radní 

uspořádání, tedy právo na volbu vlastních představitelů a 

uspořádání do „cechů“ studentů či mistrů.21 

 

 

Města, obchod a obyvatelstvo 
 

 Středověká univerzita vzniká ve zcela charakteristickém 

prostředí, a tím je prostředí středověkého města. Město 

samozřejmě není vynálezem středověku, ale v době vrcholného  

středověku zažívá rychlý rozvoj i nárůst počtu obyvatel. Mnohá 

středověká města existovala již před rokem tisíc a jejich 

dějiny sahaly až do starověku. Evropská města totiž vznikají 

na základech staršího osídlení, a to jak římského, tak 

v odlehlejších končinách na základech „barbarských“, to však 

                                                 
20 Morkes 1994, str. 35.  
21 Svatoš 1994, str. 40. - 41.  
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nebyla města, ale sídliště, oppida apod. Pouze málokdy byla 

středověká města zakládána na „zeleném drnu“. 22 

Řecko-římský svět byl světem měst, přičemž v tomto světě 

bylo město především politickým, administrativním a vojenským 

a teprve druhotně ekonomickým centrem. Od 2. a zejména ve 3. 

století však města začínají postupně upadat, ekonomika a 

společnost se ruralizuje, upadá obchod s Orientem. Tento 

úpadek pak dokončí ničivé nájezdy barbarů. Správy měst se 

ujali biskupové, zatímco nová šlechta se usadila na venkově – 

část moci se tedy přesunula na venkov. Od 10. století opět 

sílí obnovování a zakládání měst. To je provázené faktem, že 

národy, které se k římskému světu přidaly mezi 5. a 11. 

stoletím, přijaly spolu s křesťanstvím také urbanizaci - 

christianizace Keltů, Germánů, Skandinávců či Slovanů je 

provázena vlnou zakládání měst.23 Zdánlivá kontinuita měst 

s antikou budí zdání, že velká středověká města vznikla 

z velkých římských center. Skutečnost je ale taková, že 

většina středověkých měst byla pokračovateli malých měst 

starověku či raného středověku. Výjimkou jsou pouze města 

v severní Itálii, Španělsku, jižní Francii, v Porýní a 

samozřejmě Řím, který je ale především náboženským centrem. 

Silně urbanizovanými kraji středověké západní Evropy jsou ty 

kraje, kterými vedou hlavní obchodní cesty, tedy zejména 

přístavy.24  

Na sever od Alp je kontinuita městského osídlení daleko 

menší než v severní Itálii. V období mezi 10. a 11. stoletím 

nebyla města ve zbytku Evropy tak rozvinutá, bohatá, 

kultivovaná, ani tak svobodná jako severoitalská města, přesto 

jejich rozvoj v tomto období byl ohromný.  

V roce 1050 byla v Západní Evropě pravděpodobně pouze dvě 

sídla – Benátky a Londýn – s populací větší než deset tisíc, a 

                                                 
22 Le Goff 2005, str. 114. – 115.  
23 Le Goff: in Encyklopedie středověku, 2002 str. 379.  
24 Le Goff 2005, str. 114. – 115.  
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možná dvě desítky dalších s populací větší než dva tisíce 

obyvatel. V kontrastu s tím měla Konstantinopol v roce 1050 

stovky tisíc obyvatel a Řím asi 30 tisíc. Většina evropské 

populace žila ve vesnicích či v různých opevněných místech, ať 

už s trhem či bez trhu. V severní Itálii, na Sicílii či ve 

Španělsku se samozřejmě i v tuto dobu najde mnoho měst, ty 

však jsou byzantského či arabského typu, nikoli typu 

západního. 

 „V následujících dvou staletích se po celé západní Evropě 

vynořila velká obchodní a výrobní centra, některá s populací 

přes 100 000, tucty s populací přes 30 000, stovky s populací 

přes 10 000. Od roku 1250 žilo asi 5 až 10 procent populace 

západní Evropy – asi tři nebo čtyři miliony lidí – ve 

velkoměstech a městech.“25  

Faktorů, které ovlivnily tento prudký rozvoj, bylo mnoho, 

ať už se jednalo o technologický pokrok, změny v zemědělství, 

nárůst počtu obyvatel, rozvoj obchodu a peněžnictví, nové 

sociální uvědomění městské vrstvy, atd.  

Přestože životní úroveň ve vrcholném středověku byla stále 

velice nízká, počet obyvatel se téměř v celé Evropě zvyšoval, 

což ale znamenalo značný problém. Ten mohlo vyřešit 

zúrodňování a kultivace dosud neplodné půdy či kolonizace méně 

osídlených či pustých krajin. Tato kolonizace se na rozdíl od 

pozdější německé kolonizace nesoustředila na osidlování 

střední a východní Evropy, ale především na osidlování 

vnitřních částí již obydlených oblastí. Princip byl však 

v obou případech stejný: kolonizaci většinou zajišťovali velcí 

pozemkoví vlastníci, kteří na nová území zvali pracovní sílu, 

které slibovali půdu, lepší podmínky a větší svobody. 

Významnou roli však hráli také mniši, a to zejména řád 

cisterciáků, který byl založen v roce 1098.26 Cisterciáci, 

stejně jako dříve benediktini, věřili tomu, že namáhavá práce 

                                                 
25. Berman 1983, str. 102.  
26 Berman 1983, str. 101.  
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je ušlechtilou a důstojnou činností. Byli proslulí svou 

zemědělskou činností, manažérskými a ekonomickými znalostmi a 

vyvíjením nových nástrojů a jako průkopníci technického 

pokroku. Proto jsou například vodovodní systémy a odpadové 

stoky v cisterciáckých opatstvích považovány za nejdokonalejší 

od římských dob, a není tudíž divu, že je později napodobovaly 

žebravé řády v evropských městech.27  

Mezi další technologické novinky patřil například vynález 

koňského chomoutu, který na rozdíl od staršího zápřahu smyčkou 

lana zvíře nedusil a umožnil lépe využít jeho sílu ve větším 

měřítku. Díky tomu mohl být vedle hovězího dobytka, oslů a mul 

k práci použit také kůň. Širší využití hospodářských koní bylo 

propojeno se zavedením jarní výsadby a trojpolního systému. 

Tato technika spočívala na cyklickém střídání osevních rostlin 

na třech dílech pole: na podzim se pole nejprve oselo pšenicí 

či žitem, na jaře ovsem, ječmenem či jinou podobnou plodinou a 

třetí díl se ponechal ladem pro revitalizaci. Příští rok se 

pak celý cyklus otočil. Díky trojpolnímu systému se rolníkům 

zvyšovaly výnosy z půdy a zároveň jim poskytoval různorodější 

stravu.28 To umožnilo podstatné zvýšit dodávky potravy a 

následně nárůst obyvatelstva. K dalšímu technologickému 

pokroku došlo ve zdokonalování a rozšiřování strojů na vodní 

energii a kruhový pohyb: mlýnská kola a žentoury, které 

umožnily jednomu koni vykonat práci, na kterou bylo dříve 

potřeba dvacet pět koní; v Evropě byly poprvé použité větrné 

mlýny v roce 1105; stroje umožňující uchovávat energii 

prostřednictvím systému závaží a pohonu kol. Nové prostředky 

transportu a cestování, jako například použití lodního kýlu a 

kormidla (datovaného od roku 1180) a kompasu, umožnily dlouhé 

plavby po moři a rozvoj obchodu. Mechanické hodiny začaly 

organizovat čas.29 

                                                 
27 Brooke 2006, str. 90.  
28 Brooke 2006, str. 100 – 101.  
29 Berman 1983, str. 580.  
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Přebytky zemědělské výroby, nárůst množství surovin pro 

řemeslníky (vlna, železo, kůže atd.), vznik trhů a tržišť pro 

dálkový i lokální obchod, rozvoj bankovnictví a ražby mincí, 

demografický růst. Všechny tyto faktory přispěly k rozvoji 

středověkých měst.  

Ferdinand Seibt spojuje středověké město se vznikem a 

rozvojem středního, městského stavu. Tento stav není definován 

ekonomicky podle majetku, ale je stavem podle původu a práva. 

Tato práva jsou především právo osobní svobody, právo dědit a 

dědictví předávat, možnost volně uzavírat sňatek atd. Tedy 

možnost v rámci určitých okolností z vlastní iniciativy 

hospodařit a docílit vlastního zisku, ze kterého musí pouze 

odvést stanovenou dávku pozemkovému vlastníku, městu či 

církvi. Městský stav tedy disponuje určitou osobní a 

hospodářskou akceschopností, ze které se odvozují jeho svobody 

politické. Takový stav byl založen na sousedských vztazích, na 

pospolitosti sobě rovných, kteří utvářeli obec, která 

disponovala různými privilegii: volit si rady, starosty atd. 

Každé takové právo si museli nejprve vymoci na pánovi, a 

později si je museli bedlivě střežit a bránit. Základními 

privilegii bylo právo trhu, právo na samosprávu a právo na 

opevnění, díky kterému se městům dařilo bránit si svá 

privilegia úspěšněji, než malým a neopevněným vesnicím.30 

Nejlepší obranou měst však byl jejich hospodářský růst, ze 

kterého soustavně rostly zisky pozemkovým vlastníkům, kteří 

pak městům zaručovali jejich svobody. 

Z počátku však za měšťany platí pouze obchodníci, kteří se 

domohli bohatství, nebo úředníci rytířského stavu, kteří však 

museli spolupracovat s obcí a jejími zájmy. Později se 

měšťanem stává každý, kdo má ve městě dům, a nakonec každý, 

                                                 
30 Středověké město má také nezanedbatelnou roli chráněných míst zemědělských produktů z okolních vesnic. 

Středověká města často vznikají na základě opevněných táborů (castra), které zakládá válečnická aristokracie, 

hrabata, králové či kláštery. Tento jev je patrný zejména v oblastech, které se ke křesťanskému světu přidaly až 

později (Polsko, Uhry). Le Goff: in Encyklopedie středověku, 2002, str. 381.  
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kdo je schopen zaplatit určitou sumu peněz a odvádět daně. 

Tato politická aktivizace širšího obyvatelstva pak mnohdy vede 

k vyhánění šlechticů a boji proti vrchnosti. V městech však 

ani zdaleka nepanovala jednotnost, a to jak mezi městy, tak ve 

městě samém. Městské svobody se sice vztahují na město celé, 

ale nejméně třetina obyvatel neměla práva žádná, neboť 

nevlastnila žádný majetek – námezdní dělníci, sloužící, 

nuzáci, ubožáci atd.31 Podobné sociální uvědomění zažívalo také 

duchovenstvo. Duchovenstvo samozřejmě vždycky mělo jistý smysl 

pro své vlastní kolektivní identity, která však byla pouze 

jednotou ve víře či povolání, nikoli smyslem pro politickou a 

legální jednotu. Před 11. stoletím bylo duchovenstvo politicky 

a legálně nejednotné se silnými vazbami na lokální poměry 

(skrze příbuzenstvo) a instituce. Navíc mezi duchovenstvem 

panovaly také neshody mezi tzv. „řeholním“ duchovenstvem, tedy 

mnichy a „sekulárním“ duchovenstvem, tedy biskupy a knězi. 

V druhé polovině 11. století však duchovenstvo v čele 

s clunyjským hnutím začíná volat po „svobodě“ církve od 

světské moci, zejména od císaře. Duchovenstvo si mohlo vybrat, 

zda se stane jednotné pod papežem, nebo zda zůstane rozděleno 

pod sekulární vládou. Duchovenstvo se stalo první 

translokální, transtribální, transfeudální a internacionální 

„třídou“, aby dosáhlo politické a právní jednoty v Evropě.32 

 Le Goff k tomu dodává, že z trojího dělení lidu na 

oratores, bellatores a laboratores vycházela tradiční úcta k 

manuální práci, které se měli věnovat obyvatelé venkova. 

Jelikož se obyvatelé města potřebovali vůči venkovu vymezovat 

jako „lepší lidé“, začali také manuální prací opovrhovat. 

Z toho také vyplývá církevní kritika obchodníků a 

intelektuálů, kteří nepracují rukama – církevní odsouzení 

lichvy jako činnosti hodné zatracení.33 

                                                 
31 Seibt 2000, str. 141. – 146.  
32 Berman 1983, str. 107 – 113.  
33 Le Goff 2005, str. 79 – 83. 
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V převážně agrární společnosti byli kupci chápáni až jako 

druhořadý prvek, ale od jedenáctého století se dostávají do 

popředí a začínají vytvářet politicko-hospodářské vztahy. Přes 

kupce vede cesta od feudalismu ke kapitalismu. Kupecká profese 

byla hodně náročná a nebezpečná. Kupec musel cestovat přes 

cizí kraje, nebo cestoval po moři. Také postoj společnosti ke 

kupcům byl velmi různorodý. Kupci byli kritizováni převážně 

žebravými řády, protože prodávání za účelem zisku bylo 

považováno za hanebné. V roce 1179 byla křesťanům církví 

zakázána lichva, která byla předmětem nenávisti a byla 

považována za hřích. Kupci prožívali velké dilema mezi touhou 

po zisku a strachem před zatracením. Ve třináctém století 

nastává velký rozkvět kupeckého stavu, který je spojen se 

změnou církevního postoje k obchodu. Nastalo přehodnocení 

křesťanských hodnot a přízemní starosti a hmotné zájmy byly 

povýšeny na úroveň vyplnění Božího předurčení. Kupci se díky 

svým schopnostem začali dostávat mezi patriciát. Stará šlechta 

se na ně sice dívala s opovržením, ale brzy začali působit i 

na světskou politiku. Největší prestiže a moci dosáhl kupecký 

stav v italských městech. Starý obraz kupce jako cestovatele a 

dobrodruha byl také postupně nahrazen kupcem sedícím ve své 

faktorii a řídícím svůj obchod pomocí agentů a písemných 

styků. Tato proměna kupce a využívání písma vedly k rozvoji 

praktického vzdělání. Postupně začínají ve městech vznikat 

školy pro řemeslnické a kupecké syny.34 

 

 

Papežská revoluce 
 

Mezi největší změny vrcholného středověku patří to, co 

Harold Berman nazývá „papežská revoluce“ a co je často také 

nazýváno „spor o investituru“ nebo „gregoriánská“ reforma. 

                                                 
34 Le Goff 1999, str. 213. – 227.  
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V roce tisíc nebyla církev pojímána jako jednotná právní 

struktura stojící proti světské autoritě. Místo toho se církev 

chápala jako křesťanský lid, populus Christianus, který byl 

spravován jak světskou, tak církevní autoritou. Například 

Karel Veliký již před svou korunovací na císaře svolal 

církevní koncil, na kterém provedl změny v teologické 

doktríně. Většina papežů vykonávajících svůj úřad v letech 970 

až 1060 byla dosazená císaři a někteří jimi byli také 

odvoláni. Duchovenstvo západního křesťanstva před 11. stoletím 

zkrátka mnohem více podléhalo moci císařů, králů a feudálních 

pánů než moci papežů. Světská moc totiž obsazovala církevní 

úřady, beneficia, a duchovenstvo se zase výrazně zapojovalo do 

správy světského panství. Biskupství bylo totiž často 

základním úřadem civilní správy, a proto byl biskup významným 

členem feudální hierarchie.  

V 10. a 11. století se však začíná projevovat silná 

tendence očistit církev od těchto vlivů a zbavit ji korupce, 

která ji nevyhnutelně provází. Propojení církve s feudální a 

lokální mocí se totiž projevuje nákupem a prodejem církevních 

úřadů („simonie“) a kněžskými sňatky  („nicolaismus“), skrze 

něž jsou kněží a biskupové zapojeni do lokální a klanové 

politické struktury a která zároveň vyvolává otázku dědictví 

církevních úřadů knězovými syny a příbuznými. Propojení církve 

s feudální a lokální mocí bylo především problémem sociálním, 

ekonomickým a politickým, zneužití tohoto propojení, simonie a 

nicolaismu, pak bylo problémem morálním. Vůdčí roli v tomto 

očišťovacím hnutí sehrálo clunyjské opatství. Když se pak 

ukázalo, že simonie a nicolaismus jsou ve společnosti příliš 

silně zakořeněné na to, aby mohly být jednoduše odstraněny, 

využil situace papež Řehoř VII. (jako papež 1073 – 1085), aby 

nasměroval reformní hnutí proti císařské autoritě.  

Řehoř však zašel podstatně dále. Požadoval právní nadvládu 

papeže nad všemi křesťany, právní nadvládu duchovenstva (pod 

vládou papeže) nad světskými autoritami, požadoval papežskou 
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moc jmenovat biskupy, kteří pak podléhají jemu a ne císaři. 

V roce 1075 Řehoř napsal dokument Dictatus Papae,35 ve kterém 

požadoval podřízenost císaře a říšských biskupů papeži. 

Jindřich IV. (1050–1106) zareagoval sesazením Řehoře  

z papežského stolce, ten však na oplátku Jindřicha 

exkomunikoval. Ten se v lednu 1077 musel jako kajícník vydat 

do Canossy, kde tři dny bosý ve sněhu čekal na papežovo 

odpuštění. Řehoř se nad císařem smiloval a odvolal jeho 

exkomunikaci i sesazení z úřadu. Konflikt mezi papežem a 

císařem byl ale odložen pouze na krátkou dobu a brzy propukl 

znovu. Jindřich porazil vzbouřence v Německu a v roce 1080 se 

přesunul na jih přes Alpy k obléhání Říma. Císař však nadále 

bojoval proti povstání německých knížat, které vedl jeho 

vlastní syn. Tento syn, jako císař Jindřich V. v roce 1111 

obsadil Řím a zajal papeže. Válka mezi papežskou a císařskou 

stranou pak zuřila sporadicky po celé Evropě až do roku 1122, 

kdy bylo dosaženo konečného kompromisu konkordátem ve Wormsu. 

Ani císař, ani papež si však nakonec nemohli ponechat svá 

původní práva. Císař musel ponechat volbu biskupů a opatů 

čistě v moci církve, papež zase musel uznat císařovo právo být 

u volby přítomen a zasáhnout, pokud byla volby zpochybněna. 

Konkordát wormský po sobě zanechal papeže s nesmírnou 

autoritou nad duchovenstvem a se značnou  autoritou nad laiky. 

Papež zavedl pevné pravomoci biskupů, kteří bez jeho souhlasu 

nemohli být jmenováni, mohl zakládat nová biskupství, omezovat 

starší, sesazovat biskupy. Ustavoval nové klášterní řády a 

mohl pozměňovat řády starší, měl právo vydávat nové zákony, 

vládl církvi prostřednictvím administrativní a justiční  

hierarchie vrcholící římskou kurií, uvaloval na své poddané 

daně ve formě desátku. Církev se považovala za nezávislý, 

hierarchický, veřejný orgán, a jako taková dodala většinu 

z charakteristik modernímu státu, za jehož průkopnici se může 

paradoxně považovat. Papežská revoluce položila základy pro 

                                                 
35 Viz příloha č. 2. Dictatus Papae.  
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pozdější vznik moderního sekulárního státu tím, že odejmula 

císařům a králům náboženské kompetence, které dříve užívali.  

Papežská revoluce je spojená s celkovou proměnou doby 

vrcholného středověku a jako taková má čtyři základní 

charakteristiky: 

1) Totalitu, tedy proměnu většiny základních kategorií 

jako jsou kategorie politické, náboženské, 

ekonomické, právní a další. Papežská revoluce totiž 

znamená posun v moci jak uvnitř církve, tak ve 

vztazích mezi církví a sekulární mocí, ale také ve 

vztazích mezi západní Evropou a sousedními 

mocnostmi. Z tohoto hlediska musí být také 

nahlíženo na uspořádání první křížové výpravy 

(1096-1099) jako na pokus o „export“ papežské 

revoluce do Byzantské říše. Křížové výpravy jednak 

zvyšují moc papežství, ale na druhou stranu mění 

Středozemní moře na osu směřující na východ a 

otevírají tak Evropě cestu k její vlastní expanzi, 

a to jak vojenské, tak obchodní.  

Papežská revoluce může být také nahlížena jako 

hybná síla při vzniku tisíců nových měst, zakládání 

prvních univerzit, při vzniku teologie, filosofie a 

právní vědy jako systematických oborů, při expanzi 

výroby a obchodu, při vytváření nových uměleckých 

stylů – v této době vzniká nejprve románská, 

později gotická architektura. Charakteristický je 

také nárůst gramotnosti mezi laiky.    

2) Prudkost, tedy náhlost, se kterou se tyto změny 

odehrály. 

3) Násilnost, tedy její podobu občanské války, ale 

také zahraniční expanze. 

4) Trvání, tedy dobu, během které byly původní 

utopistické představy zmírněny a bylo dosaženo 
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kompromisu, který obnovoval a potvrzoval základní 

principy revoluce. 

Tyto čtyři základní charakteristiky odlišují papežskou 

revoluci od reformy či od pouhého povstání či puče, a 

poukazují na její revoluční charakter. To vede Harolda Bermana 

k přesvědčení, že papežská revoluce byla první revolucí v řadě 

pozdějších velkých revolucí evropských dějin.36 

                                                 
36 Berman 1983, str. 85 – 119. 
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Kapitola 4. Boloňská univerzita  
 

 

Význam práva pro vznik univerzity 
 

Pokud máme porozumět vzniku prvních univerzit na konci 

jedenáctého a během dvanáctého století, musíme nejprve 

porozumět středověkému právu, které platilo v západní Evropě 

v dřívějších staletích, a zároveň jeho vztahu k právu 

římskému, neboť první univerzita vzniká právě jako instituce 

zabývající se římským právem.  

 Ve staletích předcházejících jedenáctému staletí, totiž 

nemůžeme mluvit o právu v moderním slova smyslu. Právo totiž 

nebylo odlišeno od politických a náboženských institucí a 

z velké části bylo sloučeno se společenskými zvyklostmi, ze 

kterých dosud nebylo vytrženo. Nejednalo se tedy o 

systematizovanou a sepsanou strukturu. Neexistoval žádný 

samostatný, jednotný a vyvíjející se systém právních procesů, 

který by se zřetelně odlišoval od ostatních oblastí 

společenské organizace. Neexistovala žádná právní literatura, 

žádná profesionální třída právníků, žádné instituce vytvořené 

pro právní vzdělávání. 

 Neznamená to však, že by západní Evropa před 11. stoletím 

neznala právo. Všechny západní společnosti před 11. stoletím 

měly nějaký právní řád ve smyslu mocenské autority uplatňující 

právo. Základem pro tyto právní řády byl především jejich 

komunitní charakter (jednalo se o tradiční uspořádání kmenové 

a lokání). Byly založené na přátelství, společné 

zodpovědnosti, vzájemné závislosti a jiných hodnotách 

společnosti. Jejich nejvýraznější procedury byla krevní msta, 

přísaha, martýrium, Boží soud atd.37 

                                                 
37 Berman 1983, str. 49. – 52. 
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 Autorita těchto právních řádů nevychází ani tak z toho, že 

je prosazuje veřejná moc, panovník či  jiná vnější autorita, 

ale na tom, že se dodržují odnepaměti, že pocházejí z doby, 

která je spíše mýtická. Právní řád je postaven na zvyku a zvyk 

pochází od předků a je tedy spojen s místem, které 

společenství obývá a nikoli se zákonem, který pochází 

„zvenku“.38 Navíc převážně lokální charakter kmenových, 

vesnických a feudálních společenství, jejich vysoká míra 

ekonomické soběstačnosti, relativní slabost ekonomické a 

politické kontroly vykonávané císařem či králem a poměrně 

silná pouta příbuzenství, to všechno omezovalo systematičnost 

právních nařízení.39 

Na konci 11. století dochází k výrazné proměně charakteru 

práva, a to jak práva jako mocenské instituce, tak práva jako 

myšlenkové koncepce. Z mocenského hlediska se zde poprvé 

objevují silné centrální úřady, které z centra prostřednictvím 

úřadníků zasahují do krajů. Z intelektuálního hlediska se 

objevuje třída profesionálních právníků, první právní školy a 

první právní pojednání. Tyto dva prvky pak vytvářejí moderní 

právní systém, který nejprve nabírá podobu církevního práva 

(ius canonicum). V návaznosti na církevní právo (a často 

v rozporu s ním) pak všechny evropské politické útvary 

vytvářejí své vlastní právní systémy. Tak vzniká systém 

feudálního práva, panského práva, kupeckého práva, městského 

práva atd. Vznik práva tedy není pouze realizací postupů a 

teorií elit, ale také odpovědí na celkové sociální a 

ekonomické změny dané doby.40 

Vztah středověké společnosti k římskému právu lze sledovat 

ve dvou rovinách: „romanistické“ tvrzení, že římský systém byl 

příliš dokonalý na to, aby zcela vymizel z dějinné scény, je 

v ostrém kontrastu s „germanisty“, kteří tvrdí, že stěhování 

                                                 
38 Chiffoleau: in Encyklopedie středověku, 2002, str. 531. – 532.  
39 Berman 1983, str. 86. 
40 Berman 1983, str. 86. – 87.  
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národů přervalo vývojovou návaznost a evropské poměry určovala 

síla a barbarství.41 Tam, kde se zachovala jistá kontinuita 

měst, se zachovala i jistá kontinuita práva, která se 

zachovala také v církvi. Ve skutečnosti bylo velké množství 

předpisů a pravidel římského práva součástí středověkého práva 

a lze je nalézt v soudních rozhodnutích jednotlivých lokálních 

církevních koncilů a biskupství, stejně jako ve zvykovém právu 

a královské legislativě. Tak lze v germánských zákonících 

nalézt mnoho římských konceptů a předpisů. Také karolínská 

idea následování římských císařů podnítila uchování některých 

pojmů římského práva, zejména těch týkajících se imperiální 

autority. Římské právo v germánské Evropě však mělo pouze 

omezenou platnost. Jednotlivé termíny změnily význam, 

převládající instituce byly germánské a francké, neexistovaly 

žádné ekvivalenty římských prétorů, právníků a řečníků.  

Rozhodující však nebyla existence převládajícího práva, 

ale víra v to, že Římská říše nepřestala existovat, že 

přetrvala do jejich doby a že měla univerzální a stálou 

hodnotu. Právo, které se vyučovalo na právních školách, totiž 

nebylo právo převládající, ale bylo to právě právo římské, 

konkrétně právo obsažené v textu, který byl před koncem 11. 

století nalezen v jedné italské knihovně. Tento text 

reprodukoval Digesta (Digesta seu Pandectae), tedy sbírku 

zákonů sestavenou o pět století dříve (kolem roku 534 n.l.) za 

vlády císaře Justiniána. Po jeho objevení na Západě jej proto 

nebrali jako právo převládající v Byzanci, ale jako právo 

platné na všech místech, ve všech dobách, přijímali je jako 

pravdu.42  

Vznik moderního západního právního systému v pozdním 11. a 

ve 12. století úzce souvisel s emergencí prvních evropských 

univerzit. Právě zde se vyučovalo právo jako jasný a 

systematizovaný soubor vědomostí, jako věda, v níž se 

                                                 
41 Chiffoleau: in Encyklopedie středověku, 2002, str. 527.  
42 Berman 1983, str. 120. – 123.  
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jednotlivá právní rozhodnutí, pravidla a ustanovení studovaly 

objektivně a vysvětlovaly prostřednictvím pojmů, obecných 

principů a pravd, které byly zásadní pro systém jako celek. 

Z těchto univerzit pak vzešla nová generace univerzitních 

absolventů, která vstoupila do služeb nově vznikajících 

církevních a sekulárních úřadů, aby zde poskytli své vědomosti 

k formování struktury a soudržnosti ohromného objemu právních 

norem, čímž vytvářeli ze starších právních řádů nový právní 

systém.43 

 

 

Vznik univerzity v Boloni 
 

Jak již bylo uvedeno v první kapitole, boloňská univerzita 

vznikla snad tím, že toskánská vévodkyně Matylda pozvala 

věhlasného znalce práva Irnéria, aby v Bologni vyučoval právo. 

Díky němu se do Bologne začalo scházet velké množství studentů 

z celé Evropy, aby se zde vyučili právníky. Odhady různých 

moderních historiků o počtu studentů práva během 12. a 13. 

století se značně liší, někteří hovoří o 1000, jiní dokonce o 

10 000.44 Irnérius do Bologne přichází někdy v 80. letech 11. 

století. Definitivní potvrzení existence boloňské univerzity 

je pak zpečetěno roku 1158, když císař Fridrich I. Barbarossa, 

který se ucházel o podporu vzdělanců v konfliktu s papežem, 

vydal první univerzitní privilegia - Privilegium Scholasticum 

- někdy též nazývaných Authentica habita. Toto prohlášení 

rozšířilo císařskou ochranu na všechny osoby cestující do 

Itálie či z ní, a to za účelem získávání vzdělání. Zůstává 

však otázkou, zda měl císař moc prosadit takovou ochranu 

                                                 
43 Berman 1983, str. 120. 
44 Berman 1983, str. 124.  
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uvnitř bolognských hranic či v rámci ostatních samospráv 

italských měst.45 

 

 

Univerzitní „národy“ 
  

Studenti, kteří do Bologne cestovali za vzděláním 

(peregrinatio academia), se však dostávali do značně 

problematické právní situace. Jakožto cizinci se totiž mohli 

stát právně zodpovědnými za své krajany. Kvůli tomu se 

studenti začali shlukovat do tzv. národů, které však měly spíš 

regionální než nacionální charakter. Takové  slučování krajanů 

v cizím prostředí je však zcela samozřejmé a vzniká ve všech 

městech od antiky až dodnes, kde se spontánně utvoří větší 

skupina „etnických“ příslušníků. Tyto národy měly také 

„obranný“ charakter, neboť zajišťovaly svým příslušníkům 

právní ochranu před majoritním obyvatelstvem. Tak se v Bologni 

objevují národy Franků, Pikardů, Provensálců, Němců (Alemanů), 

Anglů, Španělů a mnoha dalších, v závislosti na době. Počet 

těchto národů se nakonec ustálil na šestnácti. Bolognská 

univerzita tvořila právně autonomní svaz univerzitních národů, 

které se dělily na dvě uskupení, přičemž jednu tvořili 

studenti ze severu od Alp a tu druhou ti, kteří pocházeli z 

jihu od Alp. Každé z těchto dvou uskupení pak vytvářelo 

určitou korporaci, která se nazývala universitas (poukazuje na 

sounáležitost s právní subjektivitou.)46 Původně jednotná 

univerzitní korporace se tak rozdělila a od roku 1244 již 

existovaly dvě právnické univerzity, a na konci 13. století se 

k nim přidala ještě univerzita mediků a artistů.  

Tyto národy také vytvářely jakousi sociální síť, záchytný 

bod pro nové studenty, kteří zde hledali pomoc i zázemí. Národ 

                                                 
45 Rudy 1984, str. 19.  
46 Berman 1983, str. 124.  
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byl vystaven na vzájemné pomoci a solidaritě. Národy byly 

zodpovědné za urovnávání sporů, za přátelské vztahy, za 

spirituální blaho svých členů, obstarávaly chudé a nemocné, 

zařizovaly pohřby a zajišťovaly doprovod svých kandidátů na 

doktorát na místo, na němž se konala zkouška.47 Vliv národů na 

univerzitní záležitosti se na jednotlivých univerzitách lišil, 

ale všechny měly téměř stejnou strukturu a organizaci. V čele 

národa stál tzv. consiliarii (také procuratores), který 

zodpovídal za administrativu, finance a některé oblasti 

jurisdikce. K dalším představitelům národa patřil kvestor 

(receptores) a pedel (bedelli).48 

Navíc kdo nebyl členem některého národa, nemohl být ani 

členem univerzity. Toto členství se pak dělilo na plnoprávné a 

neplnoprávné. Plnoprávní členové byli pouze ti, kteří byli 

finančně soběstační, kteří neměli žádné závazky ani k církvi, 

ani k městu. Finančně nezávislý student, který pocházel 

z Boloně, tedy nemohl být plnoprávním členem univerzity, neboť 

podléhal městskému právu. Mezi neplnoprávné patřili také 

boloňští profesoři, neboť ti se na nátlak města stali 

městskými občany. Za neplnoprávné byli také považováni 

nemajetní studenti, veškerý doprovod studentů i lidé, kteří 

s univerzitou byli nějakým způsobem spojeni. Neplnoprávní 

studenti však měli stejná privilegia jako plnoprávní, jediný 

rozdíl spočíval v tom, že nedisponovali právem volit členy 

studentské rady.49 

Univerzita byla právně autonomní a jako taková musela 

chránit svá práva a privilegia před vnější mocí. V tomto boji 

však měla na své straně jednu výhodu. Touto výhodou byla 

takzvaná secese, tedy hromadný odchod všech studentů. Město 

Bologna mělo ze studentů značné příjmy, hromadný odchod 

studentů pro ní tedy znamenal značné ekonomické problémy. 

                                                 
47 Berman 1983, str. 124. – 125.  
48 Gieysztor: in A History of the universites in Europe, 1992, str. 115.  
49 Gieysztor: in A History of the universites in Europe, 1992, str. 114. – 116.   
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Proto město studentským korporacím poskytlo práva, která jim 

umožňovala uzavírat smlouvy s profesory, regulovat ceny nájmu 

v ubytovnách, regulovat ceny knih, ovlivňovat typ a náplň 

kurzů, určovat materiály pro výuku, stanovovat délku výuky i 

počet volných dnů. Všechny tyto výhody měly studenty odradit 

od secese a předejít tak finanční krizi.50 

Počet univerzitních národů se různil místo od místa. 

Zatímco na boloňské univerzitě se jejich počet postupně 

ustálil na šestnácti, například Perugia měla pouze tři národy 

– německý, francouzský a katalánský – Oxford dva (severní a 

jižní) a na pařížské univerzitě měla národy pouze největší ze 

čtyř fakult, fakulta artistická (francouzský, pikardský, 

normandský a anglický, přičemž k anglickému národu patřili 

také studenti ze střední a severní Evropy).51 

 

 

Rektor a studentská rada 
 

Řídícím orgánem studentské univerzity byla studentská rada 

či generální koncil (consilium), která se skládala 

z devatenácti členů. Tato rada byla poradním orgánem rektora, 

kterého také volila. Obě Bolognské univerzity měly vlastního 

rektora a vlastní studentskou radu. Generální koncil 

schvaloval univerzitní nařízení, která spravovala ekonomické 

záležitosti této instituce, včetně školného a platů, ceny za 

pronájem knih, bydlení a podmínky půjčování peněz. Závažné 

problémy univerzity byly projednávány na shromáždění všech 

studentů („kongregace“), jejichž účast byla povinná a na 

kterých mohl každý student promluvit a hlasovat. Hlavním 

omezením studentské samosprávy však bylo pravidlo, že pravidla 

přijatá shromážděním všech studentů mohla být změněna až 

                                                 
50 Berman 1983, str. 125.  
51 Gieysztor: in A History of the universites in Europe, 1992, str. 114. – 115.  
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dvacet let poté, co byla schválena, s výjimkou jednomyslného 

souhlasu jak studentů, tak profesorů.52 

Consiliarii, tedy členové studentské rady, byli voleni 

jednotlivými univerzitními národy. Tato volba probíhala na 

obou univerzitách odlišně, ale řídila se přesně daným klíčem 

určeným proporčním zastoupením národa na dané univerzitě. Tak 

univerzita studentů z jihu od Alp, která se skládala ze tří 

univerzitních národů, volila svou radu v poměru sedm radních 

pro lombardský národ a šest radních pro národ toskánský a 

římský. Složitější situace panovala na univerzitě zaalpské, 

která slučovala třináct národů, pět velkých a osm menších. Pět 

větších národu (anglický, francouzský, německý, provensálský a 

španělský) volilo do rady po dvou radních, zatímco osm menších 

(český, burgundský, normandský, pikardský, z Poitou, 

portugalský, polský a uherský) volilo pouze po jednom radním. 

V osmiletém cyklu se pak tyto malé národy střídaly o výsadu 

volit radní dva.53 

Nově zvolení radní (consiliarii), odstupující rektor a 

devatenáct volitelů tvořili volební shromáždění pro volbu 

rektora. Devatenáct volitelů bylo vybíráno čistě za účelem 

volby rektora a byli vybíráni podle stejného klíče jako 

jednotliví radní. Rektor stál v čele každé univerzitní 

korporace a byl volen na jeden rok. Volba rektora probíhala 

prostou většinou, ale zároveň se řídila přesně daným rotačním 

systémem, který zaručoval, že žádný národ nemůže být 

vynecháván či naopak volen soustavně.54  

Rektorem se mohl stát pouze student, který měl manželský 

původ, musel být alespoň dvacet pět let starý, musel studovat 

alespoň pět let. Aby mohl vykonávat soudní pravomoci vůči 

studentům, kteří byli kleriky, musel mít nižší církevní 

svěcení. Rektor nedisponoval žádným platem a veškeré náklady 

                                                 
52 Berman 1983, str. 125.  
53 Stočes: in Dějiny a současnost, 2003, str. 38.  
54 Stočes: in Dějiny a současnost, 2003, str. 38.  
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spojené s výkonem rektorské funkce musel platit z vlastní 

kapsy. Platilo zde proto nepsané pravidlo, že rektor musí 

pocházet z urozené a bohaté rodiny. 55  

Mezi jeho povinnosti patřilo následující: uzavíral smlouvy 

s profesory, určoval výši jejich platů, imatrikuloval studenty 

a určoval svátky. Mezi jeho privilegia pak patřilo právo na 

osobní stráž, právo nosit zbraň, neplatit poplatky za zkoušky 

a disponovat univerzitní pokladnou. Vykonával také soudní 

pravomoc nad univerzitou, ta však byla značně omezená a 

vztahovala se pouze na menší přestupky, přičemž obě strany 

musely s rektorským soudem souhlasit - u těžších případů se 

mohly odvolat k městskému soudu. Rektorova soudní pravomoc 

tedy spíše znamená právo studentů nechat se soudit rektorským 

soudem, ale i přesto představovala jeden z nejdůležitějších 

prvků studentské samosprávy.56  

Rektor vykonával své povinnosti prostřednictvím několika 

komisí, které se zabývaly určitými oblastmi univerzitní 

správy. Takovou komisí byla takzvaná petiarii, tedy 

šestičlenná komise zabývající se kontrolu velmi výnosného 

obchodu s knihami. Další komisí byla čtyřčlenná taxatores 

hospitium, která stanovovala jednotnou cenu ubytování a 

dohlížela na její dodržování. Nejdůležitější funkcí rektora 

však byla kontrola vyučování. Tuto kontrolu rektor vykonával 

prostřednictvím jmenované komise, punctatores, která se 

skládala jak ze studentů, tak z profesorů. Komise měla 

dohlížet na průběh vzdělávání, na náplň přednášek, dohlížela 

na dosažení kompromisu mezi náplní práce profesorů a 

povinnostmi studentů. Zápisy této komise byly vystavovány 

veřejně ještě před začátkem vyučování, díky čemuž studenti 

věděli, co všechno musejí stihnout nastudovat. Sepisování 

těchto „studijních plánů“ se však během 15. století postupně 

                                                 
55 Berman 1983, str. 125.  
56 Gieysztor: in A History of the universites in Europe,  1992, str. 119. – 121.  
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začalo dostávat pod kontrolu profesorů, což značně omezilo 

studentskou autonomii.57 

Kromě těchto komisí rektor jmenoval ještě své dva 

tajemníky, jejichž úkolem bylo dohlížet  na profesory a hlásit 

všechny jejich přestupky a nepoctivé jednání. Za kterýkoli 

přestupek tak profesoři platili značné sumy do univerzitní 

pokladny. Profesoři na začátku roku skládali jakousi zálohu, 

ze které se pak platily jejich přestupky. Pokud byla tato 

částka vyčerpána, profesor nemohl učit, dokud nesložil zálohu 

novou. Mezi tyto přestupky se počítalo předčasné ukončení 

semináře, nevčasné probrání stanovené látky, odkládání 

složitých dotazů. Navíc, pokud se studentům zdálo, že učitel 

nesplňuje své učitelské povinnosti, mohli jeho přednášky 

bojkotovat a odmítnout mu platit.58 

Profesoři se také museli dovolovat studentů, pokud chtěli 

opustit město. Pokud učitel chtěl odjet na den, musel obdržet 

svolení od svých studentů, studentské rady a rektora. Pokud 

chtěl odejít na dobu delší jak den, musel získat svolení od 

celého univerzitního shromáždění. Profesoři dostávali týdenní 

dovolenou, před ní však museli složit vratnou zálohu, která 

v případě, že se nevrátili, propadla univerzitní pokladně.59 

 

 

Náplň studia a vyučovací metody  
 

Jak již bylo řečeno výše, náplní právnického vzdělání na 

univerzitě v Bologne bylo studium římského práva, které bylo 

pravděpodobně sepsáno za vlády císaře Justiniána. Dokonce je 

velice pravděpodobné, že škola v Bologni vznikla za účelem 

studia tohoto práva. Rukopis Justiniánova práva se skládal ze 

                                                 
57 Gieysztor: in A History of the universites in Europe,  1992, str. 130. – 131. 
58 Berman 1983, str. 125.  
59 Stočes: in Dějiny a současnost, 2003, str. 39.  
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čtyř částí: Kodex, obsahující dvanáct knih předpisů a 

rozhodnutí římských císařů před Justiniánem; Novellae, 

obsahujících zákony vydané Justinianem samotným; 

Institutiones, krátká příručka sestavená jako předmluva pro 

začínající studenty práva; Digesta, jejíchž padesát knih 

obsahovalo velké množství posudků římských právníků na velmi 

široký sortiment právních otázek. V moderním anglickém 

překladu zabírá Kodex 1034 stran, Novely 562 stran, 

Institutiones 173 stran a Digesta 2734 stran. Tyto čtyři části 

jako celek se pak v prostředí univerzity začaly nazývat Corpus 

Juris Civilis. 60 

Pozornost středověkých právníků se ale nesoustředila na 

Institutiones, která představovala jakousi učebnici práva, ani 

na Kodex a Novellae, ale na Digesta. Digesta nepředstavovala 

nějaký systematizovaný, ucelený, vnitřně stálý souhrn římských 

právních konceptů, pravidel a předpisů, ale nepřeberné 

množství kasuistik, konkrétních případů a právních problémů 

týkajících se toho, co se dnes nazývá soukromé právo. 

Neposkytovala tedy nějakou teoretickou syntézu, ale důsledné 

ošetření konkrétních případů. Teprve pozdější evropští 

právníci tyto texty systematizovali do všeobecných principů a 

konceptů.  

Vzdělání na bolognské univerzitě tedy nejprve spočívalo na 

čtení Digest. „Přednáška“ spočívala v tom, že učitel předčítal 

text a studenti jej následovali ve svých (mnohdy vypůjčených) 

rukopisných kopiích a dělali nezbytné korektury a poznámky. 

Mnoho studentů si však nemohlo dovolit kopii textu koupit ani 

vypůjčit, a museli se text učit nazpaměť. 

Tento text však byl značně složitý a jeho čtení se 

neobešlo bez vysvětlení. Učitelé tedy text nejprve přečetli a 

následně jej slovo od slova interpretovali, neboli 

„glosovali“. Tyto glosy prováděné učiteli pak jejich žáci 

kopírovali a zapisovali na kraj svých kopií. Zanedlouho tak 
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glosy dosáhly téměř stejné autority, jaké se těšil text 

původní. V roce 1250 se tak Accursiova Glossa Ordinaria stala 

první prací o Digestách jako celku. Od té doby se neglosoval 

pouze text původní, ale glosovaly se také samy glosy. Glosy se 

dělily na dva základní typy: notabilia, které shrnovaly obsah 

glosovaného a brocardica, tedy přehled všeobecných pravidel 

založených na glosované části textu. Kromě glos mohli učitelé 

text doplňovat takzvanými distinctiones (česky „rozlišení“), 

kdy si vyberou obecný pojem či koncept a studují jej do 

nejmenších podrobností. Dalším důležitým prvkem právního 

vzdělání na bolognské univerzitě byla takzvaná disputatio, což 

byla rozprava o otázce práva mezi dvěma studenty pod vedením 

profesora, anebo spor mezi profesory a studenty.61  

Postupem času se ke studijním materiálům kromě Corpus 

Juris Civilis připojily také nové materiály. Hlavním tématem 

se tak stalo nově utvořené kanonické právo, které sestávalo 

z papežských výnosů a rozhodnutí církevních koncilů. Na rozdíl 

od římského práva se ale jednalo o právo aktuální, právo 

používané církevními soudy. Kromě toho se pomalu začaly 

objevovat také první sekulární právní systémy – královské, 

městské či knížecké – které navíc ve většině případů vznikaly  

pod dohledem právníků vyškolených v Boloni či na jiné evropské 

univerzitě. Pro tyto právní systémy však římské právo nadále 

představovalo jakýsi vzor, jako ideální právo, v jehož 

termínech byly nově vznikající právní systémy analyzovány.62 

Na začátku 11. století je poprvé rozvinuta nová metoda 

analýzy a syntézy, která se později začne nazývat scholastika. 

Tato metoda se pak stane základním prvkem vyučování na 

univerzitách 12. a 13. století, a to jak v oblasti práva, tak 

v oblasti teologie a filosofie. Scholastika vzniká na 

středověké univerzitě a středověká univerzita vzniká, aby 

s touto metodou pracovala. Tato metoda staví na paradoxním 
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přístupu k určitým textům. Předpokládá totiž, že jisté knihy 

mají absolutní autoritu a že obsahují úplný souhrn doktríny, a 

zároveň předpokládá, že obsahují jisté neshody a rozpory. 

Hlavním úkolem této metody tedy bylo odstranění těchto rozporů 

a neshod. Těmito syntézami scholastika převáděla doktrínu 

kanonizovaných textů na jejich podstatný obsah, který 

uspořádávala ve zvláštních sbírkách. Scholastika totiž není 

založená na obohacování svých základů texty novými, ale spíše 

uchovává a předává uzavřenou řadu textů. Hlavním nástrojem je 

tedy komentář a scholastici jsou tedy komentátoři. Takto se 

scholastika uzavírá do sebe, komentuje komentáře, které sama 

stvořila. To se také odráží v dědictví, které používá: na 

jedné straně jde o uznávanou autoritu Bible a církevních Otců 

a na straně druhé jsou to texty řecké a arabské – Aristotelovy 

spisy, Averronovy komentáře k Aristotelovi, Avicenna, 

Ptolemaios a mnoho dalších.63 

Dalším významným prvkem boloňské univerzity bylo to, že je 

již od samého začátku školou absolventů. Studenti práva totiž 

ve většině případů již absolvovali vzdělání na klášterních či 

katedrálních školách. Zde většinou získali vzdělání ve 

svobodných uměních, tedy v gramatice, rétorice, dialektice, 

aritmetice, geometrii, astronomii a hudbě; ale existovaly také 

školy, které se soustředily  pouze na takzvané trivium, tedy 

vzdělání v gramatice, rétorice a dialektice. Vzdělání ve 

svobodných uměních bylo nezbytnou podmínkou pro vzdělání jak 

v oblasti práva, tak v oblasti teologie či medicíny. Jiné než 

právní fakulty však v Boloni vznikají až později, a ani tak 

mezi nimi není žádné institucionální propojení.64 
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Kapitola 5. Ohlasy boloňské univerzity na 
pražské právnické univerzitě 

 

 

Šíření univerzit v Evropě a jejich boloňský model 
 

 Téměř ve stejnou dobu jako boloňská a pařížská univerzita 

vzniklo ještě několik univerzit, ty však nedosáhly  takového 

věhlasu. Na konci 12. století vzniká univerzita v Oxfordu, 

následuje ji univerzita v Cambridge, kterou zakládají 

profesoři a studenti, kteří odešli z Oxfordu. V roce 1220 

uznává papežský legát univerzitu v Montpellier. V roce 1229 

vzniká v Toulouse hned několik škol, které se v roce 1234 mění 

na univerzitu. Zvláštností této univerzity je její 

souvztažnost ke křížové výpravě proti albigenským a jejím 

bojem proti heretikům.65 

 Mezi  lety 1204 a 1248 vniká v Itálii několik univerzit, 

například Vincenza, Arezzo, Padova, Vercelli, Sienna, 

Piacenza. V roce 1224 Fridrich II. zakládá univerzitu 

v Neapoli, která se tak stala první „státní“ univerzitou 

v Evropě.66 Iniciativa proběhla také ve Španělsku, kde se však 

udržela pouze univerzita v Salamance. Většina univerzit, které 

vznikaly v oblasti Středozemního moře, kopírovaly boloňský 

model organizace, i její vyučovací metody a kurikulum. Jinde 

v Evropě se však univerzity zatím neobjevovaly. V druhé 

polovině 13. století tak v Evropě existovalo více jak deset 

fungujících univerzit.  

 Ve 14. století se proces zakládání univerzit dostává také 

do zemí střední, východní a severní Evropy. Jako první 

univerzita v římské říši byla založena univerzita v Praze 

(1348), a následně také například ve Vídni (1365 a znovu 
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1383), Heidelbergu (1385), Rostocku (1419) či v Trevíru 

(1454). Tyto univerzity však mnohdy po prvních letech 

zanikají.67 

 Zajímavé je, že velké množství univerzit, které vznikaly 

severně od Alp, následovaly boloňský model univerzitní 

organizace, ale během doby si osvojily typ organizace 

propagovaný na univerzitě v Paříži, ve kterém byli doktoři i 

studenti zahrnuti do jediného seskupení a stali se podřízenými 

společnému vedení a společné správě.68 Například univerzita 

v Krakově, která byla založena roku 1364 Kazimírem III., 

disponovala právy charakteristickými pro univerzitu boloňského 

typu, ale hned na počátku sedmdesátých let téhož století 

zaniká, aby byla roku 1400 znovu obnovena, tentokrát však 

podle modelu pařížského. Podobný vývoj čeká také pražskou 

univerzitu, která vzniká pozoruhodným sloučením těchto dvou 

modelů. Taková jednota jí však dlouho nevydrží a roku 1372 se 

dělí na dvě univerzity: na právnickou univerzitu následující 

boloňský model a univerzitu trojfakultní, která následovala 

model pařížský. Pražská univerzita má však ještě jednu 

zvláštnost. Vydání kutnohorského dekretu v roce 1409 králem 

Václavem IV. totiž mění poměr hlasů jednotlivých univerzitních 

národů ve prospěch národa českého, což vede k secesi Němců, 

kteří zakládají univerzitu v Lipsku. Tato událost přímo 

předchází vznik první národní univerzity v Evropě.69 

 

 

Univerzita Karlova a pražská právnická univerzita 
 

Věhlas boloňské univerzity se velmi brzy dostal také do 

českých zemí, kde od poloviny 13. století narůstá počet 
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studentů práv cestujících za vzděláním jak do Bologni, tak do 

dalších univerzitních měst, jako například Padova, Vicenza 

Perugia, Montpellier  atd. Tento zájem lze sledovat také 

v Boloni samotné, kde Češi tvoří jeden z osmi menších 

univerzitních národů. Situace se však mění ve chvíli, kdy 

papež Kliment VI. roku 1347 dává souhlas k založení univerzity 

v Praze, kterou v roce 1348 zakládá český král a římský císař 

Karel IV. Vzniká tak první univerzita v římské říši. Její 

vznik sice neznamenal konec cest studentů do věhlasných center 

vzdělanosti zejména v Itálii, ale možnost studovat v Praze 

tyto cesty značně omezila. Navíc výrazně stoupl počet domácích 

studentů a zároveň se z Prahy stalo vyhledávané centrum pro 

studenty z okolních zemí, zejména ze severní Evropy.  

Na pražské univerzitě vznikly čtyři fakulty, fakulta 

svobodných umění (artistická), medicíny, teologie a práva. Již 

od samého začátku se však projevovaly neshody mezi právníky a 

ostatními fakultami, zejména pak s fakultou artistickou. Tento 

konflikt pocházel z kontradikce, která je obsažená již v 

zakládací listině, kde se píše, že pražská univerzita má mít 

privilegia a svobody sejné, jako mají univerzity v Bologni a 

Paříži. Právnické studium v Bologni, které sloužilo za vzor 

právníkům, bylo spravováno studenty, zatímco pařížský model, 

který dával správu univerzity do rukou mistrů, byl vzorem 

zejména pro artisty.70 Pražská univerzita tedy vznikla 

„sloučením neslučitelného“, sloučením boloňského a pařížského 

modelu. Jednota této univerzity tedy nemohla být zachována 

příliš dlouho.  

V roce 1368 vznikají statuta, jejichž úkolem je představit 

univerzitu jako jednotnou  korporaci v čele s rektorem. Ten je 

volen čtyřmi národy (saský, bavorský, polský a český), nikoli 

fakultami. Tento systém připomíná organizaci jako na 

univerzitě v Bologni, nedosahuje však její propracovanosti, 

neboť neurčuje, z jakého národa má být rektor vybrán, či zda 
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se mají národy nějak střídat. Spor mezi právníky a ostatními 

fakultami vyvrcholil 23. dubna 1372, když odstupující rektor a 

právníci neuznali volbu rektora nového. Tím byl spor dovršen. 

Právníci si zvolili za rektora Jana z Pernštejna a o rok 

později zakoupili pro potřebu školy novou budovu. K rozdělení 

univerzity dal souhlas také král Karel IV., a to s tím, že 

celé studium generale bude zachováno jako celek a členěno na 

dvě universitates.  

Karel však právnickou univerzitu podpořil také materiálně, 

neboť jí daroval dům na Starém městě poblíž kostela svatého 

Jakuba (v dnešní Celetné ulici), kterou právníci použili pro 

vybudování vlastní koleje. Tato budova byla na svou dobu 

neobvykle rozsáhlá. Zahrnovala jednak slavnostní posluchárnu, 

ve které probíhaly mimořádné přednášky, volby a byly zde 

přijímány zahraniční návštěvy. Kromě přednášek, zkoušek, 

disputací a slavností se v prostorách nové koleje konaly také 

právní jednání týkající se právníků, byla zde společná 

pokladna a byly zde potřeby pro důstojné pohřby studentů 

práva.71  

Přes tyto spory a přesto, že obě univerzity fungovaly 

téměř samostatně, nelze říct, že by vedle sebe existovaly bez 

vzájemných kontaktů či bez spoluúčasti na společných zájmech a 

výsadách. Bylo totiž v zájmu obou, aby dosáhly výhodné dohody 

s městskou správou. Obě univerzity disponovaly privilegii, 

která univerzita získala ještě před rozdělením. Také u nově 

získaných privilegií se mluví o pražském studiu, nikoli o 

jednotlivých univerzitách. Navíc obě univerzity spadaly pod 

pravomoc jednoho kancléře, pražského biskupa, který uděloval 

akademické hodnosti studentům, kteří řádně vykonali zkoušky. 

Otázkou však zůstává, jak fungovala spolupráce obou univerzit 

v oblasti majetkové a jak bylo naloženo s majetkem univerzity, 

kterým disponovala před svým rozdělením.72  

                                                 
71 Kejř 1995, str. 24. – 25.  
72 Kejř 1995, str. 26. – 28.  
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Hlavním důvodem rozporu mezi právníky a artisty je odlišná 

organizace univerzity a zvláště rektorského úřadu. Zatímco 

právníci propagovali boloňský model s rektorem z řad studentů, 

artisté preferovali model pařížský, kde úřad rektora zastávali 

mistři. Od oddělení právnické univerzity od ostatních fakult 

roku 1372 až do jejího zániku roku 1419 se ve 47 rektorských 

obdobích vystřídalo 38 lidí, přičemž všichni byli studenty či 

bakaláři, kteří pokračovali ve svém studiu. Spor mezi právníky 

a ostatními fakultami lze označit za spor o rektorát a 

vicerektorát. Po rozdělení na dvě univerzity vznikly dva 

rektorské úřady, oba rektoři však požívali stejného postavení. 

Spravovali majetek, jmenovali vicerektora, dohlíželi na 

administrativu, psali matriku, starali se o běh výuky, 

vystupovali jménem univerzity při slavnostních příležitostech, 

jako byly slavnostní návštěvy, žádosti u arcibiskupa či 

promoce. Zatímco na trojfakultní univerzitě stál v čele každé 

fakulty děkan, na právnické univerzitě úřad děkana splýval 

s úřadem rektorským. Stejně jako na boloňské univerzitě si 

rektor hradí veškeré reprezentativní výdaje z vlastní kapsy, 

nepřekvapí proto, že rektorský úřad zastávali pouze vysoce 

postavení příslušníci šlechtického stavu nebo vysoce postavení 

duchovní, jako například probošti či kanovníci. Při obsazování 

rektorského úřadu bylo zachováno střídání podle národů, 

přičemž nejčastěji rektor pocházel z národa českého. Rektor 

mohl zastávat úřad vícekrát, dokonce i ve dvou po sobě 

jdoucích obdobích. Rektor musel jmenovat svého vicerektora, 

který zastával svůj úřad pouze tehdy, když rektor odstoupil, 

onemocněl, nebo z jiného důvodu nemohl vykonávat svůj úřad. 

Pravomoc vicerektora je stejná jako pravomoc rektora.73  

Volba rektora probíhala na několika úrovních. Nejprve si 

celá univerzita zvolila osm zástupců, kteří byli přímými 

voliteli rektora. Ten však nezískává své povinnosti hned po 

volbě, neboť volba jeho pravomoc neautorizovala. Nejprve musel 
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některý člen univerzity požádat o schválení volby arcibiskupa. 

Poté musel u arcibiskupa osobně žádat sám nově zvolený rektor. 

Teprve tehdy se nově zvolený rektor ujímá svých práv a 

povinností. Arcibiskupův souhlas byl tedy konfirmací, která 

měla konstitutivní povahu, neboť teprve ona dávala rektorovi 

jeho pravomoci.74  

Rektor také vykonával jurisdikci nad univerzitou a jejími 

členy. Univerzita byla založena jako autonomní, samosprávná 

korporace, takže ve věcech vnitřní organizace, otázkách 

disciplíny a dodržování řádu rozhodovaly o pokutách a trestech 

její orgány, konkrétně rektor. Základní privilegium vlastní 

soudní pravomoci a právo volby vlastních představitelů bylo 

univerzitě uznáno již v zakládacích privilegiích, a to jak 

v královských, tak v papežských, a teprve od nich se odvíjely 

další akademické svobody jako právo svobodné výuky, 

privilegium volného přístupu na univerzitu či výsada obecného 

uznání nabytých učených hodností.75 I po rozdělení na dvě 

univerzity tato autonomie přetrvala, přičemž rektor právnické 

univerzity disponoval stejnou jurisdikcí jako rektor zbylých 

univerzit. Rektor vykonával jurisdikci nad členy univerzity, 

jeho pravomoc se vztahovala na záležitosti disciplíny, 

akademické cti či urážky. Rozsudky obsahovaly  pokuty, 

suspenzi či vyloučení. Ochrana právem univerzity se vztahovala 

pouze na plnoprávné členy, které ustavoval zápis do matriky. 

Imatrikulace tak není pouze akt registrace, ale zakládá 

členství v privilegované církevní komunitě. Jako vyšší 

instance stál nad rektorským soudem soud pražského 

arcibiskupa, který však nestál v pozici církevního soudu, ale 

soudu univerzitního kancléře.  

Vztah pražských měst k univerzitě nebyl vždy ideální a 

vyznačoval se mnoha konflikty. Město se na univerzitu totiž 

dívalo spíše jako na cizorodý prvek, který mu byl vnucen 

                                                 
74 Kejř 1995, str. 75. – 77.  
75 Svatoš 1994, str. 41.  



 45 
 

panovníkem a arcibiskupem, který zasahoval do městské 

integrity, a nechtělo uznat univerzitní jurisdikci. Tím se 

Praha liší od dalších středoevropských univerzitních měst, 

která k univerzitě většinou přistupovala jako spoluiniciátoři 

jejího založení.76 

K rozšíření soudní pravomoci obou rektorů dochází v roce 

1374, kdy je dohodou s představiteli města změněna jurisdikce 

nad členy univerzity při jejich přestupcích ve městě. Člen 

univerzity, který spáchal přestupek ve městě, neměl být zavřen 

do vězení, ale předveden přímo rektorovi. Rektoři na oplátku 

slíbili chránit pouze řádné studenty zapsané v matrice. Město 

se tak vzdalo části své jurisdikce ve prospěch posílení 

autonomní jurisdikce univerzity. K dalšímu posílení 

univerzitního soudnictví došlo v roce 1392, kdy král Václav 

rozhodl, že všichni univerzitní mistři, doktoři, studenti i 

jejich služebnictvo mají být vyňati ze všech soudů v českém 

království. V roce 1397 pak papež Bonifác IX. vyňal všechny 

členy univerzity z pravomoci soudu pražské diecéze. Za 

přestupek má být provinilec předveden pouze rektorovi, který 

jej potrestá podle kanonického práva.77  

Na rozdíl od boloňské univerzity, která začínala studiem 

římského práva jako platnou autoritou, ze kterého postupem 

času vytvářela nový systém práva kanonického, je pražská 

právnická univerzita, universitas iuristarum, již od samého 

začátku založena na studiu kanonického práva jako vyvinuté 

právní soustavy – odtud je také mnohdy nazývána  universitas 

canonistarum, univerzita kanonistů. Přesto však nelze říct, že 

by římské právo nebylo součástí vzdělání na pražském 

právnickém studiu. Pražští kanonisté je chápali jako 

samozřejmou součást své vědecké výzbroje a často je užívali 

k objasnění právních skutečností. Se znalostmi práva římského 
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se tedy počítá, ale znalost práva kanonického je postavena 

podstatně výš.78  

Ve srovnání s věhlasnými italskými centry právních studií 

pražská univerzita pravděpodobně neuspěje, přesto však 

dosahuje vysoké úrovně a pravděpodobně překoná nově vznikající 

centra v Německu, jako například Heidelberg či Erfurt. O 

obtížnosti studia svědčí velmi nízký počet promovaných 

studentů z celkového počtu zapsaných. Za celou dobu existence 

právnické univerzity (1372 – 1419) dosáhlo bakalářského titulu 

pouze 235 studentů z celkového počtu 3563, a doktorského 

titulu pouze 47 studentů.79  

 

 

Rozpory mezi národy a kutnohorský dekret  
 

 Jak již bylo řečeno, na pražské právnické univerzitě, 

stejně jako na univerzitě v Bologni, bylo zachováno dělení 

podle univerzitních národů. Ty byly v Praze čtyři, přičemž 

český byl trochu paradoxně zastoupen nejméně. První místo 

v zastoupení zaujímal s velkou rezervou národ saský (35,5 %), 

následován národem polským (26,1 %), který však byl z velké 

části tvořen národem slezských Němců, kteří však svůj 

univerzitní národ neměli. Třetím nejpočetnějším národem byl 

národ bavorský (19,3 %),těsně následován národem českým (19,1 

%). Tento poměr se změnil s Dekretem kutnohorským, který 

znamenal pro právnickou univerzitu počátek jejího konce, a 

další vývoj je pouze postupným směřování k rozpadu. 80   

 Poklidné soužití národů na univerzitě však nebylo vždycky 

samozřejmostí a často docházelo k nepokojům. Tyto nepokoje se 

však týkaly především univerzity trojfakultní, ale zároveň 
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výrazně ovlivňovaly také univerzitu právní. Jedním 

z nejpalčivějších problémů bylo obsazování míst na kolejích. 

Během papežského schizmatu (1378 – 1417) se nejvýznamnější 

teologická univerzita v Evropě, pařížská univerzita, 

přikláněla spíše na stranu avignonského papeže Klimenta VII., 

čímž popudila pařížské mistry, kteří se ve sporu přikláněli na 

stranu římského papeže Urbana VI. Král Václav IV. ve snaze 

vybudovat z Prahy nové centrum teologie, které by podporovalo 

římského papeže, pozval tyto mistry na pražskou univerzitu. To 

však vzbudilo velký ohlas u českých mistrů, kterým se nelíbilo 

obsazování míst na koleji cizími mistry (statuta však při 

obsazování kolejí nečinila rozdíl mezi domácími a cizími 

kandidáty).81 Spory se vyostřily ve chvíli, kdy vznik univerzit 

v sousedních zemích (např. univerzita v Krakově, Vídni, 

Heidelbergu atd.) ubral pražské univerzitě posluchače i 

učitele z cizích zemí. Přestože i nadále v Praze zůstávala 

převaha příslušníků cizích národů, počet domácích studentů i 

profesorů prudce vzrostl. Rychle rostoucí převaha domácích 

příslušníků pak vedla ke sporům o placená místa na kolejích, 

která si příslušníci českého národa stále více osobovali.82 

Spor se nakonec podařilo urovnat kompromisní dohodou, která 

příslušníkům českého národa přislíbila v mistrovských kolejích 

pět z dvanácti míst. Čeští mistři však nadále nepřestávali 

usilovat o větší vliv na univerzitě, ale většího úspěchu 

dosáhli až podstatně později.83  

Další spor se odehrál kolem Viklefova učení. Již v roce 

1385 prohlásil arcibiskup Jan z Jenštejna Viklefovy myšlenky 

za kacířské a až do Jenštejnovy rezignace v roce 1396 se staly 

zapovězenými. První Viklefovy opisy jsou v Praze doloženy až 

v roce 1397. Na univerzitní půdě se velmi brzy Viklefovo učení 

ujalo, neboť posloužilo jako argument proti nominalistické 
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filosofii etablovaných profesorů, kterými byli převážně Němci. 

Viklefovo učení se tak stalo nástrojem sporu mezi Čechy a 

Němci na pražské univerzitě. Zatímco proti Viklefovi se 

stavěli převážně Němci, zastání nacházel u českých mistrů, 

především u Jeronýma Pražského a u Jana Husa.84 

Zůstává otázka, jak bylo možné tento spor vyřešit. Veškeré 

spory na univerzitě se řešily hlasováním a ve chvíli, kdy 

cizinci měli tři hlasy a domácí pouze jeden, nevypadala 

situace pro zastánce Viklefa nadějně. Existovaly dvě autority, 

které by mohly k vyřešení sporu pomoci, arcibiskup a král. Oba 

se ale zmítali v konfliktu, na kterou stranu se připojit 

v papežském schizmatu. V tuto dobu vládli současně již tři 

papeži, přičemž král se stavěl na stranu jednoho, arcibiskup 

druhého a univerzita byla nerozhodná: cizinci se většinou 

stavěli na stranu arcibiskupa a Češi na stranu krále. Král 

však disponoval mocí změnit univerzitní privilegia a zároveň 

potřeboval univerzitní podporu pro svou církevní politiku, 

kterou mu mohli dát pouze Češi. Proto 18. ledna 1409 vydal 

takzvaný Kutnohorský dekret, který pozměňoval počet hlasů při 

univerzitním hlasování: českému národu přidělil tři hlasy a 

zbylým národům hlas jeden (dosud to bylo obráceně).85  

Mistři a studenti cizích národů byli dekretem zaskočeni. 

Někteří z nich se sice přikláněli ke kompromisní dohodě, ale 

většina důsledně odmítala jakoukoli změnu  univerzitní ústavy. 

Navíc se ocitli v nepříjemné situaci, neboť sice byli studenty 

v Praze, ale po studiích většina z nich směřovala zpět do 

Německa, kde vládl Ruprecht Falcký, římský král a protivník 

krále Václava. Proto se většina z nich zavázala přísahou 

opustit Prahu, pokud král kutnohorský dekret v plném rozsahu 

neodvolá. K tomu nedošlo a v polovině května 1409 došlo 

k hromadné secesi příslušníků cizích národů z Prahy. Hromadná 

secese sice ani tak nesnížila dosavadní úroveň výuky, ale 
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znamenala ztrátu prestiže, které se univerzita těšila za doby 

Karlovy. Navíc odchod sedmi až osmi set studentů a mistrů 

přinesl značné hospodářské problémy.86  

Ačkoli se kutnohorský dekret nevztahoval na pražskou 

právnickou univerzitu, měl pro ni dalekosáhlé důsledky. Na 

znamení nesouhlasu se zásahem krále do záležitostí univerzity 

a solidarity s příslušníky trojfakultní univerzity, se mnoho 

jejích posluchačů rozhodlo opustit Prahu. Těchto posluchačů 

bylo více než 57, tedy více než třetina původně zapsaných. 

Tito posluchači pak směřovali na ostání univerzity v regionu, 

nebo na nově vzniklou univerzitu v Lipsku, kterou založili 

právě bývalí pražští posluchači. Změna poměrů na pražské 

univerzitě však znamenala také pokles zájmu o studium práva. 

Počet nově zapsaných studentů mezi lety 1399 – 1408 dosahoval 

slušných 536 imatrikulací, zatímco mezi lety 1409 – 1418 

jejich počet klesl na 107, tedy na pouhou pětinu. Poslední 

student z německého národa se na pražskou právnickou 

univerzitu zapsal v roce 1414, a ta tak ztratila svůj 

mezinárodní charakter. Paradoxem zůstává, že zatímco 

artistická fakulta, na kterou byl kutnohorský dekret směřován, 

hromadnou secesi německých posluchačů přečkala a vytvořila 

předpoklady pro horlivé úsilí učenců i pro husitskou 

reformaci, tak právnická univerzita, které se kutnohorský 

dekret netýkal, doplatila na secesi svým rozpadem. Ten 

vyhlásil koncil již v roce 1417, ale její činnost trvala až do 

roku 1419.87  

 

 

Kutnohorský dekret byl nepochybně králův zásah do 

univerzitní autonomie. V jeho důsledku se pražská právnická 

univerzita dostala do krize a následně zanikla. Výuka práva 

v Praze tak na více než dvě století zmizela (obnovena byla 

                                                 
86 Šmahel 1996, str. 236. – 238.  
87 Kejř 1995, str. 105. – 107. 
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1622 Ferdinandem II.). Trojfakultní univerzita však přetrvala 

a poskytla prostor pro rozvoj husitského hnutí. V jeho průběhu 

král rezignoval na svá zakládací práva a do univerzitních 

záležitostí téměř nezasahoval. To lze chápat jako posílení 

univerzitní autonomie, ale ve skutečnosti to znamená ztrátu 

ochrany i finanční problémy. V takovém prostředí zaniká také 

fakulta medicíny a teologie a přetrvává pouze fakulta 

artistická. Jediným univerzitním patronem se tak stává městský 

stav a z univerzity se stává škola městského stavu. Zatímco na 

počátku pražské univerzity byla městem považována za cizorodý 

prvek, v době pohusitské nastává ovládnutí univerzity městem.88 

 

 

Rok 1378, krize univerzit či rozkvět? 
 

Kutnohorský dekret lze vnímat jako příčinu úbytku studentů 

na pražské univerzitě i počátek zániku pražské právnické 

univerzity. V potaz však musíme vzít fakt, že od propuknutí 

papežského schizmatu v roce 1378 se situace většiny evropských 

univerzit výrazně změnila. Schizma totiž urychlilo všeobecný 

vzestup světských států a rozvoj jejich správy přispěl  

k zakládání dalších univerzit. Zakládání těchto nových 

univerzit sice formálně schvaloval papež, ale fakticky 

vznikaly jako instituce závislé na svých zakladatelích. Tyto 

instituce byly většinou podstatně menší a na rozdíl od 

starších univerzit postrádaly internacionální charakter, 

studenti pocházeli většinou z místního obyvatelstva. 

Univerzity také přicházely o svá práva a svobody a stále více 

se posilovala moc místních vládců. 

 Přesto však nelze mluvit o krizi středověkých univerzit. 

Propojení univerzit se světskou mocí totiž univerzitám 

umožnilo sehrát určitou politickou roli. Z univerzit se 

                                                 
88 Svatoš 1994, str. 44. – 45.  
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stávají například poradní orgány králů, nebo hrají důležitou 

roli v reformních různých hnutích. Také počet univerzit se 

prudce zvyšuje. Zatímco ve 13. století se vyučovalo asi na 

deseti univerzitách, před rokem 1378 už na dvaceti osmi a 

v roce 1500 na šedesáti třech. To nasvědčuje tomu, že 

univerzity od 13. do 15. století neuspokojily poptávku po 

univerzitním vzdělání, která nadále rostla.89  

                                                 
89 Verger: in Encyklopedie středověku , 2002, str. 828. – 830. 
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Závěr: Bologna dnes? 
 

 

Jak již bylo uvedeno dříve, bolognský model univerzity je 

jedním ze základních typologických pojmů dějin univerzity. 

Bolognská univerzita jako taková posloužila za vzor mnoha 

středověkým evropským univerzitám, mimo jiné také pražské 

právnické univerzitě, ale s postupným posilováním různých 

forem světské vlády a nárůstem národního cítění oslaboval a 

byl nahrazován modelem, který vycházel z pařížského typu 

univerzity. Otázkou zůstává, zda po sobě něco zanechal a zda-

li je možné najít nějaké jeho pozůstatky v dnešních evropských 

univerzitách.  

V dnešní době je velice aktuálním tématem takzvaný 

bolognský proces, tedy pokus o vytvoření evropského prostoru 

vysokoškolského vzdělávání. Je však nějaká spojitost mezi 

bolognským procesem a středověkou bolognskou univerzitou? 

Bolognský proces započal v roce 1998 u příležitosti 

sedmistého výročí pařížské Sorbonny sepsáním tzv. Sorbonnské 

deklarace o harmonizaci evropského systému vysokého školství. 

Tento proces je založen na mobilitě studentů a učitelů, kterou 

zároveň pokládá za nezbytnou součást evropské integrace. Proto 

umožňuje každému studentovi strávit jeden semestr studia na 

některé zahraniční vysoké škole, s tím, že domácí instituce mu 

jej uzná jako součást jeho studijního programu. Z jednotlivých 

vzdělávacích systémů by se tedy měl vytvořit jednotný evropský 

systém. Jeho základem je přijetí tří stupňů vysokého vzdělání 

- bakalářského, magisterského a doktorského, které budou 

srovnatelné a uznávané ve všech zúčastněných zemích. Dalším 

významným prvkem je zavedení kreditového systému, který 

přispěje k mobilitě studentů, neboť umožní srovnání výsledků. 

Dnes je v bolognském procesu zapojeno celkem 46 zemí.  

Bolognský  proces usiluje o liberalizaci vysokého 

vzdělávání, to však vede k změně konceptu vzdělávání. Podle 
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kritiků bolognského procesu (např. K. P. Liessmann: „Teorie 

nevzdělanosti“) se tyto změny týkají především „obchodního“ 

přístupu ke vzdělání, který má poskytnout garanci kvality a 

přísun soukromého kapitálu. Jedná se tedy o „ekonomizaci“ 

vzdělání. Hlavní cíl výuky a nauky bude zaměřen na profesi, 

práci a ekonomické zájmy společnosti. Prioritou je nabytí 

požadovaných zkušeností a oprávnění, nikoli hlubších znalostí 

v konkrétní oblasti studií.  

 Předpokládat, že se evropští ministři při formulování 

bolognského procesu odvolávali na středověkou univerzitu 

v Bologni, by bylo naivní. Její název nese proto, že se 

v Bologni konala jedna ze schůzek k tomuto procesu. Přesto 

může být zajímavé podívat se na bolognský proces a pokusit  se 

nalézt nějaké podobnosti s univerzitou, jejíž jméno nese.  

 První takovou podobnost můžeme nalézt v mezinárodnosti. 

Jednou ze základních charakteristik středověké univerzity je 

její mezinárodní charakter. Nejenže na jednotlivé univerzity 

přicházeli studenti z celé Evropy, aby zde získávali vzdělání, 

ale toto vzdělání bylo navíc uznávané po celé Evropě. Jednota 

byla podpořena jednotou kulturní, jednotou  latinského a 

křesťanského světa. Cílem bolognského procesu je také jednotný 

prostor evropského vzdělávání. Ten sice nebude latinský, ale 

toto postavení postupně získává angličtina. Mezinárodnost bude 

podpořena kreditován systémem, který hodnotí studenty ve všech 

zemích podle stejných kritérií a udělenými tituly, které jsou 

uznávány a které platí ve všech zúčastněných zemích. Bolognský 

proces tak vytváří jednotný prostor evropského vzdělání, který 

se svou mezinárodností podobá univerzálnímu charakteru 

vzdělání v Evropě křesťanského a latinského středověku.  

 Druhou podobnost můžeme nalézt v postavení studentů. 

Bolognský proces totiž přiznává určitý vliv studentů na 

fungování univerzit a zdůrazňuje jejich aktivní zapojení se do 

procesu vzdělávání. Studenti se mají podílet na tvorbě 

organizace a obsahu studia a ovlivňovat jej. To může 
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připomínat studentský charakter univerzitní správy ve 

středověké Bologni, ale je jasné, že nedosahuje jejího 

rozsahu. Bolognská univerzita byla totiž ovládaná čistě 

studenty, zatímco dnešní studenti se na organizaci podílejí 

pouze částečně. Dnešní univerzity se navíc potýkají 

s problémem neochoty studentů zapojit se do organizace 

univerzit. Zde by tedy bylo možné hledat podobnost spíše 

s univerzitou pařížskou, kde se studenti do organizace 

univerzity zapojovali, ale hlavní vliv měli mistři. 

 Poslední podobnost můžeme nalézt v zaměření výuky. 

Bolognský proces totiž vyzdvihuje zaměření výuky na profesi, 

nikoli na hlubší znalosti v konkrétní oblasti studií. 

Bolognský proces tak definuje studium jako „přiměřenou 

profesní kvalifikaci“.90  

To však neznamená, že by studenti na středověké bolognské 

univerzitě neusilovali o hlubší znalosti. Vždyť jejich 

znalosti a studium římského práva vedly k vytvoření moderního 

právního systému. Přesto je však bolognská univerzita zaměřena 

spíše prakticky. Středověké právní vzdělání v Bologni bylo 

zaměřeno především na školení profesionálních advokátů, 

právníků, soudců a jiných úředníků.  

Podobnosti mezi bolognským procesem a bolognskou 

univerzitou jsou pravděpodobně pouze náhodné, přesto je však 

zajímavé,  že  se jeden ze základních typologických pojmů 

dějin univerzity objeví v názvu nejrozsáhlejší reformy 

vysokého vzdělávání poslední doby. 

                                                 
90 Liessmann 2008, str. 73.  
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Přílohy 
 

 

Příloha 1. Seznam nejstarších univerzit91 
 

11. stol.  Salerno   Itálie 

11. stol.  Bologna    Itálie 

12. stol.  Paříž    Francie 

12. stol.  Oxford    Anglie 

1205   Vicenza    Itálie 

1209   Valencia    Španělsko 

1215   Arezzo    Itálie 

1224   Neapol    Itálie 

1225   Padova    Itálie 

1228   Vercelli    Itálie 

1229   Cambridge   Anglie 

1229   Toulouse    Francie 

1230   Salamanca   Španělsko 

1246   Siena    Itálie 

1248   Piacenza    Itálie 

1254   Sevilla    Španělsko 

1276   Reggio    Itálie 

1289   Montpellier   Francie 

1290   Lisabon    Portugalsko 

1300   Lérida    Španělsko 

1303   Avignon    Francie 

1303   Řím     Itálie 

1307   Coimbre   Portugalsko 

1309   Orleans    Francie 

1314   Treviso    Itálie 

1320   Perugia   Itálie 

1332   Cahors   Francie 
                                                 
91 Morkes  1994, str. 38. – 40.   
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1337   Angers    Francie 

1338   Pisa    Itálie 

1339   Grenoble    Francie 

1346   Valladolid   Španělsko 

1348   Praha    Čechy 

1348   Florencie   Itálie 

1349   Perpignan   Francie 

1354   Huesca    Španělsko 

1361   Pavia    Itálie 

1364   Krakov    Polsko 

1365   Orange   Francie 

1365   Vídeň    Rakousko 

1367   Pécs    Maďarsko 

1386   Heidelberg   Německo 

1386   Buda    Maďarsko 

1388   Kolín n. Rýnem  Německo 

1391   Ferrara    Itálie 

1392   Erfurt    Německo 

1394   Palermo    Itálie 

1402   Würzburg    Německo 

1405   Torino    Itálie 

1409   Lipsko    Německo 

1411   St. Andrews   Skotsko 

1413   Aix en Provence  Francie 

1419   Rostock    Německo 

1422   Dole    Francie 

1426   Leuven    Belgie 

1430   Poitiers    Francie 

1437   Caen    Francie 

1441   Bordeaux    Francie 

1445   Catania    Španělsko 

1450   Glasgow    Skotsko 

1450   Besançon    Francie 

1454   Valence sur Rhone  Francie 
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1456   Greifswald   Německo 

1457   Freiburg    Německo 

1460   Nantes    Francie 

1460   Basilej    Švýcarsko 

1464   Bourges    Francie 

1467   Bratislava   Slovensko 

1471   Sigüenza   Španělsko 

1472   Ingolstadt   Německo 

1473   Trier    Německo 

1474   Zaragoza    Španělsko 

1477   Mainz    Německo 

1477   Tübingen    Německo 

1477   Uppsala    Švédsko 

1478   Kodaň    Dánsko 

1482   Ávila    Španělsko 

1483   Palma de Mallorca  Španělsko 

1494   Aberdeen    Skotsko 

1494   Alcala    Španělsko 

1502   Wittenberg   Německo 

1506   Frankfurt n. Odrou  Německo 
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Příloha 2. Dictatus Papae  
 

 

1. Římská církev je založena samotným Pánem. 

2. Pouze římský biskup je právem nazýván „všeobecný“. 

3. Jen on může sesazovat a dosazovat biskupy. 

4. Jeho vyslanec má přednost před všemi biskupy na 

koncilu, i když má nižší stupeň svěcení, a může proti 

nim vynést rozsudek sesazení. 

5. Papež může sesadit nepřítomné. 

6. S těmi, které exkomunikoval, nesmíme mimo jiné zůstávat 

ve stejném domě. 

7. Je dovoleno pouze jemu, odpovídajícím způsobem vzhledem 

k požadavkům doby, formulovat nové zákony, tvořit nová 

společenství, učinit kanonický klášter opatstvím a 

naopak, bohaté biskupství rozdělit a chudé spojit.  

8. Jen on může používat císařský symbol vládnutí. 

9. Všichni panovníci sami líbají nohy papeži. 

10. Pouze jeho jméno bude uváděno v kostelech. 

11. Nemůže být nikým souzen. 

12. Nikdo se neodváží odsoudit toho, kdo se dovolává 

apoštolské stolice. 

13. Důležité trestní otázky každého kostela musí být 

přeneseny na něj. 

14. Římská církev nikdy neupadne v omyl a podle svědectví 

Písma nebude nikdy chybovat. 

15. Římský biskup, je-li dosazen kanonicky, se stává 

prostřednictvím zásluh svatého Petra nezpochybnitelně 

svatým, podle svědectví svatého biskupa Ennodia 

z Pavia, s nímž mnozí Svatí otcové souhlasí, jak 

vyplývá z dekretu svatého biskupa Symmacha. 

16. Na svůj příkaz a se svým svolením je zplnomocněn 

obžalovávat poddané. 

17. Může bez synodu sesazovat a zase dosazovat biskupy. 
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18. Za katolíka neplatí ten, kdo se nenachází v souhlasu 

s římskou církví. 

19. Může uvolnit poddané od přísahy věrnosti na rozdíl od 

hříšníků.  

20. Toto jméno je na světě jedinečné. 

21. Je mu dovoleno sesadit císaře. 

22. Je mu dovoleno při naléhavé nutnosti přesadit biskupa 

z jednoho místa na jiné. 

23. Může vysvětit každého libovolného klerika ze všech 

diecézí. 

24. Jím vysvěcený může spravovat jiný kostel, ale nikoli 

mu sloužit; a od jiného biskupa nemůže přijmout žádný 

vyšší stupeň svěcení. 

25. Žádný synod nemůže být univerzálně zahájen bez jeho 

příkazu.  

26. Žádný právní zákon a žádná kniha neplatí za 

kanonickou bez jeho autorizace. 

27. Jeho rozsudek nesmí nikdo odvolat a on sám jako 

jediný může odvolat rozsudky všech. 
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