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Oponentský posudek

K dlouhodobým nedostatkům české medievistiky patří její nevyrovnaný a celkově 

nedostatečný kontakt s evropskou medievistikou a její problematikou. Podle povahy naší 

činnosti by se dokonce mohlo zdát, že jde o dvě oddělitelné poznávací oblasti. Ostatně takové 

domněnce by odpovídala i struktura základních součástí Filozofické fakulty UK, oddělující 

české a světové dějiny. V nedávné době se negativní důsledky navyklého předělu mezi 

„naším“ a „evropským“ středověkem projevily v diskusi o „státu středoevropského modelu“. 

Začlenění českých zemí do středoevropského a evropského kontextu prostě chybí a náprava 

tohoto stavu vyžaduje cílevědomé a dlouhodobé úsilí. 

V naznačených souvislostech třeba uvítat už samotné zadání disertační práce Jana 

Zelenky. Komparace části Saska (té, která měla mimořádný význam pro vývoj 

středoevropských právních systémů) a českého prostředí byla nepochybně šťastným záměrem

a jedním z kroků, díky nimž se můžeme vymanit ze zakořeněných stereotypů.

Zároveň je jasné, že Jan Zelenka vstoupil do problematiky, v níž snad s každým

poznávacím krokem je spojena diskuse. Pojmy, s nimiž německé (a francouzské) bádání 

zachází, bývají dnes označovány jako fiktivní (H.-W. Goetz). Jde totiž o nástroje, které si 

historické bádání samo pro sebe na podkladě vybraných a regionálně omezených příkladů 

vytvořilo, aby mohlo analyzovat mnohem širší a leckdy obtížně přehlednou historickou 

skutečnost. Z tohoto hlediska byla účelná koncentrace disertační práce na část Saska. Nabízí 

rozsáhlý listinný materiál a právě v ní se zrodilo jedinečné Saské zrcadlo, sepsané Eike von  

Repgow. Jestliže se analytický záměr musel soustředit na část rozsáhlé a regionálně 

rozrůzněné problematiky, byla vybrána referenční oblast, bez níž se žádný právně historický 

výklad středoevropské problematiky neobejde.

Prvá část disertace směřuje k sémantické analýze pojmů spojených s lenním institutem 

(beneficium, feudum a další). Důkladný rozbor listinného materiálu a narativních pramenů 



vede k rozlišení dvou zhruba stejně početných skupin. Do prvé patří doklady lenního institutu 

v „nejčistší“ formě, tj. s lenním holdem, investiturou a vojenským závazkem. Druhá skupina 

zahrnuje nájemce, kteří se ze svého sociálního prostředí odlišovali specifickým statusem. Obě 

skupiny by měly tvořit součást téhož značně flexibilního lenního institutu. 

Vzhledem k rozpětí od 10. do 13. století je však celé téma ještě podstatně složitější, 

v časovém záběru se totiž setkávají „staré poměry“ se situací 12.- 13. století. Spodní časovou 

mez, stanovenou v titulu disertace, Jan Zelenka nadto volně překračuje. Do disertace nás 

například uvádí spolu s Řehořem z Tours a jeho příběhem o dělení kořisti v Soissons. 

V diachronním ohledu se ještě posiluje to, co shledáváme v ohledu synchronním. Vzpurný 

bojovník toužící po krásném džbánu byl svému pánovi zavázán věrností a službou, k lennímu 

institutu však jeho sociální pozice měla jistě daleko. Zhruba totéž lze říci o „prvním mezi 

staršími“, který měl přijít o hlavu při sporu o u nás dosud nevídanou stavební technologii ve 

Staré Boleslavi. 

Synchronní i diachronní pohled nás vede ke stejné otázce. „Lenní institut“ byl 

medievistickým bádáním vytvořen jako fiktivní pojem, jako jeden z umělých poznávacích 

nástrojů. Analýza Jana Zelenky ukazuje, že snaha o striktní vymezení tohoto pojmu vyvolává 

nesnáze. Konstatuje, že „ke každému lennímu vztahu doloženému v pramenech je třeba 

přistupovat spíše jako k jedinečnému originálu než k obrazu určitého modelu či normativu“ 

(str. 76). S touto větou lze jistě souhlasit, zároveň však nezbývá, než ji ihned obrátit a 

konstatovat, že ani bez „určitých modelů“ – a fiktivních pojmů - si naše poznávání nelze 

představit. 

Předchozí konstatování není výtkou, jen připomíná dobře známá úskalí srovnávacích 

přístupů. Ostatně diachronní přístup, srovnávající starší (pro nás raně středověkou) situaci se 

situací pozdější, vyvolává nekončící spory v mnoha evropských medievistických komunitách. 

Hlavní úskalí jsou zřejmá. Písemná dokumentace starších poměrů bývá skromná a tendence 

ke zpětnému promítání pozdějších poměrů podmanivá, sémantická pole latinských aj. termínů 

se měnila a nemusela označovat identické jevy. Širší pojetí lenního institutu má svou logiku 

vyplývající z analýzy rozsáhlých souborů písemných pramenů. Stěží lze nesouhlasit s obranou 

před „tyranií konstruktů“. Zbývá jen otázka, jak bychom si bez oněch konstruktů poradili 

s pokusy o obecnou interpretaci konkrétních časově a regionálně zakotvených příkladů. Jak na 

tom byli třeba milites Hroznaty Tepelského? Patřili ke „staré“ velmožově družině, nebo už 

byli vázáni lenními vztahy? Česká medievistika nabídla obě interpretace, které se tak či onak 

opřely o určitý konstrukt.



Druhá část disertační práce Jana Zelenky volně navazuje na dosavadní diskuse o 

charakteru přemyslovského státu. Klíčovým se stává vztah mezi českými a říšskými poměry, 

a tedy komparace obrazu lenního institutu získaného ze saských pramenů s naším prostředím. 

Jan Zelenka do této problematiky vstupuje vlastní cestou, vedenou sympatickou věcností. 

Úvodní problémovou bilancí ukazuje, že spor o charakter přemyslovského státu trvá od 

počátků novodobého dějepisectví, má dokonce v podstatě konstantní půdorys, a bezpochyby 

proto zůstane úhelným kamenem i pro další medievistické generace. Váha textu Jana Zelenky 

spočívá v analýze a interpretaci konkrétních dokladů, spadajících tak či onak do problematiky 

lenního zřízení. Mimořádný význam má souřadná komparace se saským prostředím. Závěry, 

které formuluje například na str. 137, by měly co nejdříve vstoupit do našeho medievistického 

diskursu: „Obraz správní a politické organizace přemyslovského království 13. století 

zachycený v pramenech diplomatické povahy nemá v převažující míře rysy shodné se 

soudobými poměry, které vykreslují prameny ze saského prostředí. Výrazně se naopak blíží 

situaci o několik století starší.“

Druhá část disertace Jana Zelenky tak přináší důkladnou a soustavnou sondu do 

rozsáhlé problematiky přemyslovského státu. Rámec rozpravy dalece přesahuje vlastní témata 

lenního institutu a podnětným způsobem se zabývá řadou otázek a dílčích témat. Z hlediska 

oponenta bezpečně prokazuje efektivitu výchozího zadání a přínosnost celkového řešení. 

Disertační práce Jana Zelenky je psána důkladně promyšleným a kultivovaným 

způsobem, jemuž nechybí jistá elegance. Lze jen doufat, že se dočká brzké publikace.

*

   Jednoznačně konstatuji, že disertační práce Jana Zelenky České země v politické 

skladbě střední Evropy 10.-13. století. Podoba a význam lenního institutu v socioekonomické 

struktuře Saska a Čech, odpovídá nárokům stanoveným pro daný druh prací. Proto s radostí 

doporučuji, aby byla postoupena k příslušné obhajobě.

V Praze, 25. srpna 2013

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.

      


