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Diplomová práce Hany Čadové se věnuje činnosti apelačního soudu v českých zemích v 
prvních dvou desetiletích jeho existence a jeho komunikaci s královským městem Kouřimí. I 
když dějinám apelačního soudu byla v minulosti věnována náležitá pozornost, přesto jsou 
právě počátky této instituce, založené Ferdinandem I. v roce 1548 jako soudní odvolací 
instance druhého stupně, ne zcela uspokojivě objasněny. Sporná byla především působnost 
soudu, jež doznala v průběhu času mnoha změn a nejasné byly i zásady soudního řízení a 
byrokratická činnost s ním spojená. Protože právě těchto problémů se diplomantka ve své 
práci dotýká, je výběr jejího tématu mimořádně žádoucí.

Práce je dobře koncipována a přehledně strukturována. Úvodní kapitole (kap. 1), v níž 
autorka vytyčuje cíle své práce a popisuje metody použité při řešení diplomového úkolu, lze 
snad vytknout jen absenci několika odstavců, jimiž by své téma, jež se pohybuje mezi 
dějinami správy, novověkou diplomatikou a sociálními dějinami, začlenila do širších 
historických souvislostí. Chybí zde také vysvětlení, proč bylo vybráno právě město Kouřim 
jako předmět analýzy.

Další kapitoly, jež podávají přehled dosavadního bádání k tématu a popisují použité 
prameny, jsou zpracovány velmi pečlivě. Výklad o literatuře (kap. 2) rozčlenila diplomantka 
do menších podkapitol, umožňující orientaci podle jednotlivých podtémat - dějiny apelačního 
soudu, téma komunikace a dějiny města Kouřimi. Náležitou pozornost věnovala také soupisu 
pramenů (kap. 3), o něž se při zpracování zadaného úkolu opírala. Byly to především knihy 
apelačního soudu,1 kouřimská registra, tzv. Kouřimská pamětní kniha2 a aktový materiál 
obsahující korespondenci mezi apelačním soudem a městem Kouřimí uložený v Topografické 
sbírce F - Kouřim.3 Tyto prameny charakterizuje jako primární. Jako prameny sekundární, tj. 
doprovodné využila fond Staré manipiulace4 a tzv. Kouřimskou knihu.5

V další části diplomové práce se autorka věnuje historii Kouřimi (kap. 4). Čtenář se 
zde seznámí s důležitými událostmi ze života města od jeho založení až po rok 1569, s jeho 
hospodářským a sociálním vývojem a důležitými etapami v dějinách správy města, doplněné 
o seznamy městské rady z období 1556–1568. Tuto kapitolu, jíž sama nazvala jako „Stručné 
dějiny města Kouřimi“, lze v celkovém kontextu chápat jako faktografický úvod do vlastní 
historicko-právní problematiky, jíž se věnuje v dalším textu. Jako irelevantní se v této 
souvislosti poněkud jeví podkapitola „Architektonická podoba města, jeho pamětihodnosti a 
významné osobnosti“, jež nemá prakticky v dalším textu návaznost a lze jí chápat jako 
exkurz.

Jako klíčovou lze nazvat kapitolu, v níž Hana Čadová rozebírá okolnosti vzniku 
apelačního soudu (kap. 5). V úvodu si všímá politické strategie panovníka, jež do značné míry 
určovala i jeho reformní snahy v oblasti soudnictví a městské správy. Svůj výklad opírá 
především o edice pramenů k městské problematice a o vlastní archivní výzkum, během 
něhož shromáždila panovnické majestáty pro královská města, jimiž Ferdinand I. upravoval 
                                               
1 Národní archiv Praha, fond Apelační soud.
2 Státní okresní archiv Kolín.
3 Archiv Národního muzea.
4 Národní archiv Praha.
5 Státní okresní archiv Kolín.



jejich právní statuta a omezoval jejich privilegia po porážce povstání. Jádrem této kapitoly je 
pak výklad o založení apelačního soudu, rozbor panovnické instrukce určující jeho personální 
složení, vymezující jeho kompetence a definující postup při vyřizování odvolání.

Těžiště diplomové práce spočívá v kapitolách 6–10, v nichž na příkladu písemné, 
popřípadě osobní komunikace apelačního soudu s městskou radou v Kouřimi autorka nejen 
ověřuje, do jaké míry odpovídala praxe panovnické instrukci a dobovým právním příručkám, 
ale přináší mnoho dalších faktografických údajů, které doplňují naše znalosti o stavu 
městského soudnictví ve druhé polovině 16. století. Svůj výklad opírá především o podrobnou 
analýzu procesu komunikace (kap. 7), tedy vzniku misivu, jímž se městská rada obracela na 
odvolací instanci, jeho přenos a přijetí u apelečního soudu, následné vyřízení radou 
apelačního soudu a konečně vyzvednutí rozsudku. Tento rozbor vychází ze statistického 
zpracování všech odvolacích kauz, které město Kouřim odeslalo apelačnímu soudu a jehož 
přehledné grafické zobrazení diplomantka v kapitole předkládá a v příloze jej zpracovává do 
přehledné tabulky (příloha č. 2). Vlastní korespondenci mezi oběma institucemi doprovázející 
odvolací proces je věnována další rozsáhlá kapitola (kap. 8). Ta obsahuje formální i 
obsahovou analýzu písemností a zabývá se rovněž vztahem dochované korespondence ke 
zjištěným odvoláním. Zvláštní pozornost pak diplomantka věnuje ověření, do jaké míry 
dodržoval apelační soud lhůty pro vyřízení odvolání (kap. 9) a jak iniciativní bylo město 
Kouřim při vymáhání nedodaných rozsudků. Také tento proces je graficky znázorněn v 
přehledném grafu (příloha č. 1).

V závěru práce konstatuje autorka, že rada města Kouřim se v porovnání s dalšími 
královskými městy jeví jako instituce flexibilní, která se po roce 1547 poměrně rychle 
přizpůsobila politicko-správní situaci v zemi a počala téměř okamžitě komunikovat s 
apelačním soudem. Naproti tomu nově vzniklá odvolací instituce, jejiž etablování bylo 
dlouhodobým procesem, se v prvních letech své existence potýkala s problémy personálního a 
organizačního charakteru, jak o tom svědčí mimo jiné četná zpoždění, s nimiž vyřizovala 
soudní odvolání. K dílčím přínosům předkládané práce pak patří také zjištění o poměrně 
spolehlivé vypovídací hodnotě knih apelačního soudu a rovněž tak i vyvrácení původního 
předpokladu, že odvolací korespondence byla vedena převážně kvůli určitému typu sporů. Z 
metodologického hlediska je také důležité, že se diplomantka neomezuje jen na zkoumání 
komunikačních aktivit města Kouřim, ale podle možnosti dosavadního zpracování je 
porovnává s činností dalších královských měst – mimo jiné Starého a Nového Města 
pražského, Kutné Hory, Nymburka, Chlumce nad Cidlinou a dalších.

Práce Hany Čadové je psána čtivě a pečlivě bez jakýchkoliv překlepů. Plynulost textu 
však někdy narušuje příliš časté opakování slov, střídání osobní a neosobní vazby ve větách, 
střídání minulého a přítomného času, užívání ukazovacího zájmene bez substantiva a některé 
typografické chyby.6 Občas se v práci objevuje i chybně použité velké písmeno.7

Faktografických chyb lze nalézt jen málo.8 Sporné je použití pojmu „císařský rychtář“, a to 
zejména pro období do roku 1558, tj. do prohlášení Ferdinanda I. císařem. Protože instituci 
rychtářů pro královská města zavedl tento panovník jako český král, doporučuji raději užívat 
pojmu „královský rychtář“.

I přes uvedené výhrady není pochyb o tom, že diplomová práce Hany Čadové jak 
výběrem tématu, koncepcí a rovněž formálním i obsahovým zpracováním splňuje všechny 
předpoklady pro přijetí k obhajobě. Práci hodnotím jako výbornou.

V Praze, 20. června 2011 PhDr. Jaroslava Hausenblasová, PhD.

                                               
6 Rozmezí let píše autorka zásadně s mezerou, tj. např. 1565 - 1569 namísto správné verze 1565–1569.
7 „České země“ – s. 61, 76; „české království“ – s. 75; fond „apelační soud“ – s. 83.
8 Např. na s. 33: „Maxmilián I.“ namísto „Maxmilián II.“






