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Hynek Preisler bezesporu sáhl po mimořádně zajímavém tématu, které je však zároveň i 

velmi obtížné a vyžaduje jistou badatelskou zkušenost a velké kombinační schopnosti. Pro 

dobu vlády Jiřího z Poděbrad máme na jedné straně k dispozici nedokončené olbřímí dílo 

Rudolfa Urbánka, na straně druhé již jen kusé, neúplné edice pramenů. O to obtížnější je 

práce, která by se chtěla dobrat popisu a charakteristiky jedné z nejsubtilnější institucí 

královské výkonné moci. Záludnosti tématu si diplomant v plné míře zřejmě uvědomil až při 

práci, která však přesto nebyla marná. Poukázala na řadu otázek ohledně charakteristiky 

způsobu Jiřího vlády nejen v Čechách, ale ve všech korunních zemích, otázek, jejichž 

zodpovězení by mohlo lépe osvětlit i důvody zhroucení celistvosti České koruny na samém 

konci Jiřího panování. Tyto otázky jsou zároveň klíčem k postižení rozdílů mezi 

středověkými panovnickými nástroji vlády a rodícími se principy spoluvlády stavovsky 

uvědomělé a zemsky uzavřené společnosti. 

Kromě úvodní části, do níž je zařazen i rozbor použitých pramenů a literatury, je práce 

rozčleněna do pěti kapitol, z nichž první se snaží postihnout pojem královská rada 

v politickém dění českého státu do poloviny 15. století. Shrnutí jejího vývoje na s. 21 je 

celkem výstižné. Snad by se dalo ještě více zdůraznit, že odlišný vývoj Čech díky husitské 

revoluci a opuštění Prahy jako panovnické rezidence se muselo nutně odrazit v narušení 

integrity České koruny a v dočasném vzdálení české reprezentace panovnickému dvoru. 

Oprávněnou otázkou pak je, na co mohl po svém nejednoduchém nástupu na trůn Jiří 

z Poděbrad navazovat ajaký vládní model si zvolil. Širší historické souvislosti formování 

jeho výkonných orgánů z dob správcovství a posléze kralování osvětlují následují nepříliš 

rozsáhlé tři kapitoly. Zajímavý je výklad o správčí radě a mimořádné úloze Jiřího v jejím 

čele. Rozbor jejích členů a předních osobností v království vhodně přechází do popisu 

obsazení zemských úřadů po nástupu krále Ladislava Pohrobka, přesvědčivý je i výklad o 

úloze nižší šlechty ve správčÍ radě. Více mohl být rozveden pojem válečnická šlechta a její 

odlišný vývoj; ne každý z jejích představitelů se trvale zapsal do dění v zemi, ne všichni 

dokázali udržet a obhospodařovat získaný majetek. Tento jev se nabízelo propojit s popisem 

činnosti revizní komise. V efektně napsaném úvodu kapitoly pojednávající o Jiřího královské 

vládě (s. 40) by stálo ještě za to, vysvětlit závažnost dubnové sněmu v Chebu a připomenout 



dlouho připravované dohody s Wettiny, jejichž znění bylo faktickým uznáním České koruny 

jedním z bezprostředních sousedů království a konečným vyřešení saské enklávy v okolí 

Mostu. Poznámka o uvědomělosti české šlechty ohledně velikosti Koruny (s. 40) je sice 

správná, nicméně potvrzuje i jejich představu o tom, že je povinností krále dbát o zachování 

rozsahu Koruny, a nikde neříkají, jaké jim z tohoto požadavku plynou úkoly, jinými slovy, co 

oni jsou povinni nebo alespoň ochotni pro obnovu hranic z dob předhusitských učinit. Další 

část textu, v němž se autor snažil charakterizovat vztah představitelům všech tří stavů 

považuji za zdařilý. Použité citace z dokumentů otištěných v Archivu českém však měly být 

blíže charakterizovány, tj. o jaký typ písemnosti se jedná. Okomentovat by se hodilo i 

citovaný výrok ze Spravovny Pavla Žídka (s. 45); např. vztah biskupů řezenského a 

bamberského k pražskému arcibiskupovi (byli mu podřízeni pouze ve věcech plynoucích 

z jeho titulu legatus natus, tj. stálého legáta), a proč Žídek volá po radách bavorských a 

braniborských knížat. 

Poslední kapitola se zabývá královskou radou krále Jiřího ve vztahu k politickým 

událostem 60. let 15. století a nespokojenosti části aristokracie (Zelenohorská jednota) 

s obsazováním královské rady. V této pasáži se autor opírá především o studie Jaroslava 

Boubína, co se konkrétního složení rady týče, pak o práce V. Vopatové a M. Vondráčka. Za 

zmínku stojí připomenutí úlohy Johany z Rožmitálu, byť popis její činnosti zůstal víceméně u 

obecného konstatování. Humanističtí cizí rádci Jiřího Poděbrad by si zasloužili větší 

pozornost, když je připomínána zahraniční mise Zdeňka Lva z Rožmitálu hodil by se býval 

rozbor předchozí mise do Francie. V textu jsem postrádala zmínku o Dialogu Jana 

z Rabštejna. Důležité je hodnocení složení královské rady z pohledu vedlejších zemí, jež mohl 

skutečně poškozovat "český" charakter královské rady, což mohlo přispět k dalšímu rozvoji 

jejich zemsky uzavřeného stavovství. 

V závěru práce autor stručně shrnul předchozí text a podrobněji se zmínilo následujícím 

vývoji funkce královské rady v době převahy stavovských obcí. Za vhodné považuji přílohy. 

V přehledu použité literatury by bylo vhodné uvést křestní jména autorů, někde jsou i 

neúplné citace (např. sborník k poctě R. Nového se jmenuje Seminář a jeho hosté). 

Práce je napsaná čtivě a je na ní patrný autorův zájem o zvolené téma. Nicméně k jeho 

hlubší analýze by bylo třeba ve studiu ještě pokračovat. V každém případě ale předkládaná 

studie splňuje nároky kladené na diplomovou práci, a proto ji doporučujj k obhajobě. 
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