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Posudek vedoucího práce

Otázky lén, lenního zřízení, beneficií a jejich vnitřního obsahu včetně dopadu na členění 

„západní“, potažmo i středoevropské společnosti se po bytelných dílech zvláště německých 

historiků a právních historiků dlouho zdála být jednou z neotřesitelných jistot medieválního 

poznání. Až dílo Susan Reynolds, publikované v roce 1994, rozpoutalo dlouhé a stále ještě 

nekončící kolo polemik, do nějž se česká historiografie citelněji nezapojila, byť celou diskusi 

sledovala (větší zájem projevilo kupříkladu polské bádání). Tím spíše jsem ocenil zájem 

doktoranda PhDr. Jana Zelenky, jehož neodradila obrovskou literaturou zatížená „lenní“ 

problematika, aby se pustil do ověřování starých i nově formulovaných tezí, kterých rozhodně 

není nedostatek a mají různá východiska, tudíž i různé závěry. Samozřejmě s finálním 

zájmem, v jakých mantinelech probíhal politický a sociální vývoj přemyslovských Čech, 

z jakých principů se odvíjela moc a váha předáků, velmožů, zjednodušeně řekněme rané 

šlechty. Jakou roli hrála zvláště ve starším středověku knížecí moc. Právě tady se nemohl 

vyhnout otázkám držby, majetku, vlastnictví, což se i v optice aktuálních diskusí jeví jako alfa 

a omega k pochopení vnitřní skladby přemyslovského „státu“. 

Na prvním místě se uchazeč musel kvalifikovaně a s rozvahou vypořádat s množstvím 

různorodé a často zatěžující literatury, táhnoucí se až z 19. století. Orientovat se v jejích 

zákrutách není rozhodně nic snadného. Dále se musel vyrovnat s terminologií středověkých 

pramenů, mnohdy neustálenou, proměnlivou a elastickou, a to především s pojmy jako léno, 

lenní institut, beneficium, feudum, vazalita a z nich odvozených modifikací, svázaných se 

snahou o zpevnění nároku k udíleným statkům, především v dědičném rozměru. Jan Zelenka 

přitom využil nabídky vcelku sdělných pramenů saské provenience, aby formou důkladné 



teritoriální a věcné sondy pronikl do tehdejších mocenských mechanismů, k čemuž do značné 

míry posloužily osudy vévody Jindřich Lva a pestré skladby jeho saského panství, opřeného o 

poměrně členitou lenní soustavu, v níž ovšem, jak se zdá, panovalo latentní napětí. Co se 

mohla napohled zdát jako soudržný kolos, vcelku snadno se rozložilo při prvním větším 

náporu. I to mělo samozřejmě své příčiny, které se Jan Zelenka snaží dohledat. Komparace

saského a českého prostředí, která se nabízí, je proto nejen záslužná, ale také zajímavá. 

Oceňuji přitom uchazečovu snahu o objektivní vyhodnocování pramenných dokladů a 

formulování střízlivých závěrů, které se mají skutečně o co opřít, i když někdy (a to plyne 

z povahy torzovitých pramenů) to bývá více než složité. Závěry, k nimž Jan Zelenka dospěl, 

bude třeba zajisté brát v úvahu při dalším profilování otázek, jak vyhlíželo a na čem stálo 

přemyslovské regnum.

Doktorské studium Jana Zelenky probíhalo v souladu se studijním plánem, zkoušky 

byly plněny v daných termínech a úspěšně. Za tu dobu se uchazeč může vykázat řadou 

publikačních výstupů, jak časopiseckých, tak (společně s Danou Dvořáčkovou) i 

monografických, ocenit je třeba i jeho vědecko-organizační angažmá.

Rád a odpovědně si proto dovoluji navrhnout, aby doktorská disertace PhDr. Jana 

Zelenky České země v politické skladbě střední Evropy 10.−13. století. Podoba a význam 

lenního institutu v socioekonomické struktuře Saska a Čech, byla postoupena k obhajobě.
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