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Oponentský posudek:

Autor disertační práce se rozhodl zabývat se ekonomickým vývojem českého

šlechtického majetku v druhé polovině 19. století a na počátku 20. století a jeho významem 

pro postavení svých majitelů v sociálních strukturách rakousko-uherské monarchie. 

V posledních několika letech vyšlo v českém i jinojazyčném prostředí nemálo studií a 

knižních publikací, které se z různých hledisek zabývají problematikou vývoje šlechty. O to 

těžší úkol pro autora představovalo vypořádat se s touto skutečností.

S názvem ani s podnázvem práce, ba ani s jejím samotným obsahem zcela 

nekoresponduje vymezení badatelských cílů, neboť důležitou součástí práce se staly osudy 

šlechtického velkostatku po roce 1918 – v letech uplatňování československé pozemkové 

reformy – tedy v 20. letech 20. století. Když připustíme zpřesněný obsah práce, tak se 

autorovi nepochybně podařilo jeho obsah naplnit analýzou šlechtického hospodaření rodů 

Chotků, Colloredo-Mannsfeldů a Clary-Aldringenů. Obsah posuzované disertace vychází 

z popisu osudů tří šlechtických rodů, jež jsou podány nejprve v podobě nenáročných 

medailonů, a pak analýzou vývoje jejich hospodaření, která již snese poněkud vyšší odborné 

měřítko. Autor systematicky sleduje rozsah pozemkového majetku rodu, jeho členění na 

jednotlivé velkostatky, statky a dvory, vnitřní strukturu (zemědělská půda, lesy, průmyslové 

objekty, případná specifika jednotlivých rodů), způsob správy, vnitřní a vnější dynamiku 

rodových velkostatků atd. Autor si všímá hlavních osobností, které se podílely na modernizaci 

šlechtických velkostatků (A. E. Komers, F. Horský, J. K. Puteani), počtů úřednictva i vlivu 



geografického umístění velkostatků na používaný jazyk služební komunikace. Stálým 

předmětem autorova zájmu se stalo dodržování, popř. porušování stavovských konvencí 

u hlavních představitelů jednotlivých zkoumaných rodů. Nezbytný předpoklad pro tuto 

komparaci představují teoretické kapitoly, pojednávající na základě literatury o majetkové 

struktuře šlechtického velkostatku v Čechách, inovačních momentech objevujících se ve 

správě velkostatků, o podílu šlechty na investicích do železničního podnikání, 

o československé pozemkové reformě, o politickém významu šlechtického velkostatku, 

o zapojení šlechticů do obecní a okresní samosprávy, o podílu aristokracie na vrcholných 

mocenskopolitických strukturách říše a o šlechtických rituálech. Heuristická základna této 

části disertační práce je sice poměrně úzká, ale autor se opírá alespoň o poznatky nejnovější 

literatury (J. Županič, T. W. Pavlíček, M. Hlavačka, M. Winkelhofer ad.).

Systém členění práce si zaslouží ocenění. Po teoretických kapitolách, v nichž jsou 

přehledně představeny jednotlivé aspekty politického, hospodářského a společenského 

postavení šlechty v 19. století i přehledně rozebráno její vnitřní členění, následují kapitoly 

založené na archivním výzkumu. Komparace hospodářských strategií a společenských postojů 

tří aristokratických rodů umožnila autorovi vítaným způsobem rozšířit pramennou základnu 

pro vytváření obecnějších soudů. Autor nepřistoupil k archivnímu materiálu z hlediska 

historika hospodářských dějin, který by pečlivě zkoumal ekonomická data jednotlivých dvorů, 

statků a velkostatků a průmyslových podniků, ale spíše mu šlo o zachycení změn v systému 

správy. Autor se zabýval odrazem majetkových poměrů na politické, společenské i nacionální 

postoje příslušníků aristokracie v Čechách. Nepochybně prospěšným bylo proto zpracování 

nemalého pramenného materiálu, ale při formulování obecnějších závěrů se u autora 

negativně projevilo omezené zakotvení v literatuře. Autor byl sice obeznámen se základními 

pracemi o šlechtě, které vyšly v češtině, ale pro jeho tematiku naprosto podstatný sborník 

Adel und Wirtschaft (München 2009) při své práci nevyužil a mnohé práce německých a 

rakouských autorů o nobilitě v Habsburské monarchii 19. století (např. o dějinách 

Liechtensteinů, Windischgrätzů, Harrachů) pouze registroval v bibliografii, aniž by však 

jejich závěry dokázal začlenit do svého textu. Práce Roberta Melvilla pak využil pouze 

zprostředkovaně. Výjimku představují do jisté míry Schwarzenbergové, jimiž se důkladně 

zabýval Z. Bezecný a k nimž autor disertace, při svých soudech přihlížel dostatečnou měrou.. 

Odborný přínos této práce tedy spočívá v analýze a zhodnocení ekonomických strategií a 

společenských rituálů tří rodů, byť v některých částech text sklouzává k popisnosti. Při 

přejímání obecnějších hypotéz obsažených v posuzované práci je nutno si počínat velmi 

opatrně. I tak však Páťalova disertace představuje nepochybně vítané zpracování početného 



materiálu, jež bude využitelné pro další komparaci vývoje aristokracie v Čechách v 19. a 20. 

století.

Již v úvodu práce při popisu badatelských úkolů disertace se však ukázala jedna 

z autorových slabin. Jeho badatelský styl se vyznačuje častou terminologickou nekoncízností, 

což je možné dokumentovat již na prvním odstavci na úvaze o národním vědomí šlechty. 

„Pokud použila šlechta jako komunikačního prostředku jiného jazyka než německého, dělala 

to proto, aby demonstrovala své politické postoje a nikoliv aby demonstrovala své 

národnostní přesvědčení.“ Tento výrok absolutizuje výjimečné politické akty a zcela přehlíží 

přirozenou mnohojazyčnost šlechtické společnosti, která běžně používala v komunikaci 

několik jazyků (nejčastěji sice němčinu, ale kontextově francouzštinu, angličtinu, italštinu a 

češtinu). Autorovi šlo v případu jeho práce o jazyk, který mohl být používán při správě 

velkostatku v služební komunikaci. (Tento příklad jen jako pars pro toto.)

Předkládaná práce má z formálního a jazykového hlediska velmi slabou úroveň, která 

až hraničí s přípustností pro vědecký stupeň, o nějž se autor uchází. V textu mnohokrát schází 

interpunkce na konci věty. V textu autor někdy klade čárky tam, kde nepatří a naopak (opět 

pouze výběr z nespočtu možných, např. s. 21 „Její pojetí národa, ustrnulo ve starém českém 

zemském vlastenectví, které …“ s. 24 „k porušení, zásad urozenosti“;), dělá chyby ve shodě 

podmětu s přísudkem (s. 116 – kategorii tvořily písaři; s. 118 – přizpívaly přímo jednotlivá 

panství), v užívání y – i po souhláskách (s. 77 Rechbergovi vlády, s. 79 zletilý princové), ve 

vyjmenovaných slovech (s. 215 – vyplívajících); v psaní cizích slov (s. 129 - Wermacht, s. 

167 – hofmistriní, s. 201 – par excelence), v ortografii míst (s. 194 La Madonna dell’Orro 

místo správného dell’Orto). Někdy pouze reprodukoval pramen, aniž by se zamyslel nad jeho 

podstatou (s. 211 „Za celkovou částku 24 385 tisíc zlatých, která bude v ročních splátkách 

vyplácena až do roku 1962, je společnost postátněna.“). Vidí-li čtenář nepečlivost ve věcech, 

které lze zkontrolovat, tak pochopitelně text takového autora musí budit nedůvěru. Nelze však 

nepřiznat, že oproti první verzi této práce je těchto chyb nesrovnatelně méně.

Při celkovém posouzení věcné kvality této disertační práce se nicméně domnívám, že 

splňuje požadavky nutné pro připuštění k obhajobě, a to zejména díky systematickému 

zvládnutí velkého množství archivního materiálu. Pro její případnou publikaci by však byla 

nutná důkladná jazyková revize textu.

K ústní obhajobě práce mám pro autora následující otázky: 

1) Reluice roboty probíhala v českých zemích na mnohých velkostatcích již před 

rokem 1848. Jak si v tomto ohledu počínaly rody Chotků, Clary-Aldringenů a Colloredo-

Mannsfeldů?



2) Opravdu si myslíte, že rozhodujícím pro politický vliv jednotlivých rodů byla jejich 

hospodářská síla (viz s. 5)?

3) V 19. století proběhla podstatná změna při utváření mocenskopolitických elit. Jak 

na tuto skutečnost reagovali příslušnosti Vámi zkoumaných rodů?

v Brně, 31. srpna 2013

PhDr. Pavel Cibulka CSc., Historický ústav AV ČR, v. v. i.


