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Oponentský posudek 

Ve své bakalářské práci se uchazečka zaměřila na životy a církevně politické aktivity 

tři biskupů 13. století, doba jejichž episkopátů se zároveň proťala s klíčovými události téhož 

věku, a to nejen ve smyslu politickém, ale i hospodářském a sociálním (dovršen vzestup 

"pozemkové" šlechty, rozmach měst a měšťanstva aj.). Neomezila se přitom jen na činnost 

svých protagonistů v rozměru církevně správním, ale snažila se postihnout jejich roli jak ve 

vztahu k panovníkovi, tak k politice vůbec. Zatímco biskup Mikuláš (1240-1258), jehož 

původ z Újezda pod Petřínem není tak úplně jistý, jak by se dalo usuzovat z údaje Františka 

Pražského, vobecném povědomí završuje řadu "neurozených" biskupů, tak Janem III. 

z Dražic (1258-1278) a Tobiášem z Bechyně (1278-1296) se ke slovu přihlásila vyšší šlechta. 

I této dosti zásadní proměny si je Petra Rajterová vědoma a také ji ve své práci akcentuje. 

Úkol, který si autorka vytkla, není přitom tak snadný, jak by se navenek mohlo zdát. 

Musela se vyrovnávat s početnou literaturou, která se obecně ke 13. století vztahuje a jejíž 

neodhlédnutelnou součást tvoří církevní vývoj, na špičce reprezentovaný - pokud jde o 

pražskou diecézi - biskupem a katedrální kapitulou. Na základní úrovni se jí záměr podařil, 

pokud by se však sestupovalo ještě hlouběji, k samým kořenům složité a trvalými diskusemi 

poznamenané problematiky, bylo by ovšem zapotřebí spektrum jak pramenů, jak literatury 

podstatně rozšířit. Přesto se jí podařilo v základních konturách roli všech tří biskupů a jejich 

činností vcelku reálně vystihnout a ukázat na jejich propojení se světským prostředím. 

Z titulů, o něž by bylo možné její práci rozšířit, je ovšem celá řada, od důležité práce Klause 

Ganzera (Papsttum und Bistumsbesetzungen in der Zeit von Gregor IX bis Bonifaz VIII., 

1968), která nás uvádí do kuriální praxe při obsazování biskupství, po některé české práce, 

které asi neměly být opomenuty (příručka českých církevních dějin od Jaroslava Kadlece, 

pasáže Vratislava Vaníčka z Velkých dějin zemí Koruny české aj.). 

Připomínky se dají vznášet i k některým vybraným detailům, třebaže neJsou tím 

nejpodstatnějším. "Jakýsi Kojata", zmíněný na str. 14, patří k veledůležitým osobnostem své 
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doby a jeho testament k objektu trvalého zájmu historiků (nověji třeba Tomáš Velímský). 

Pokud jde o vztah panovníka a biskupa, patřil ještě - alespoň v prvních dvou třetinách 13. 

století - biskup vždy k těm královým "partnerům", který se musel přizpůsobovat a hledat 

účinný modus vivendi. Václav I. Tatary, správněji Mongoly, v roce 1241 neporazil, neboť se 

s nimi ani nestřetl, příliš rychle "prolétli" Moravou (str. 20). K události okolo "královské" 

volby Jindřicha Raspeho (str. 27) je k dispozici obrovská německá literatura, takže těžko 

odkazovat na jednu českou práci, která z ní vychází. Lze to "obejít" odkazem na ni s tím, že 

tam čtenář nalezne další tituly. Pokud se mluví o komplexu pozemkových majetků 

olomouckého biskupství (str. 35), stále platí za nejlepší shrnutí starší práce Libuše Hrabové 

z roku 1964 (Ekonomika feudální državy .... ). Proč "Wlodislav Slezský" (str. 37), když klidně 

lze užít českého synonyma Vladislav (mimochodem příbuzný Přemysla Otakara II. a jeho 

exponent v alpské oblasti)? Rudolf Habsburský se nikdy (přes sliby papeži) do Říma 

nevypravil a nikdy nedosáhl na císařskou korunu (str. 39), k Benešovicům existuje dost 

rozsáhlá literatura (str. 40). Na str. 51, ohledně Záviše z Falkenštejna, také chybí dost 

podstatná literatura, kterou by bylo dobré alespoň uvést (V. Vaníček, L. Jan). Místy by bylo 

záhodněji lépe citovat hlavně prameny (viz např. str. 47, pozn. 174). 

V celku se nicméně domnívám, že Petra Rajterová prokázala schopnost aktivně 

pracovat s prameny i literaturou a že předložila práci, která má jasný cíl, strukturu a je 

vybavena všemi formálními náležitostmi. Ukázala postavy tři zvolených biskupů nejen jako 

církevních prelátů, ale i jako osobností, které měly vliv na chod domácích záležitostí, 

jmenovitě v letech po smrti Přemysla Otakara II. Dokázala jim vymezit prostor v politických 

událostech své doby a také jejich individuální hodnocení je souladu s tím, co se dá usuzovat 

z celkového kontextu. 

Z těchto důvodů navrhuji bakalářskou práci Petry Rajterové Kariéry biskupů 

k úspěšnému obhájení k úspěšnému obhájení a v hodnocení se kloním mezi výborně a velmi 

dobře, ponechám pak na vlastním průběhu obhajoby, k čemu se komise přikloní. 

Praha, 5. června 2010 
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