
Zápis 

Obhajoba disertační práce pana: JANA ZELENKY 

Konaná dne: 26. 9. 2013 

Téma práce: ,,české země v politické skladbě střední Evropy 10. -13. století. Podoba a význam 

lenního institutu v socioekonomické struktuře Saska a Čech:" 

Přítomní: dle prezenční listiny 

Předsedkyně komise: doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D. 

Školitel představil doktoranda a seznámil komisi s uchazečem a jeho disertační prací. Disertační práci 

doporučil k obhajobě. 

Kandidát seznámil přítomné se svou disertační prací. Hovořil zejména o tom, že práce je rozdělena na 

dvě základní části. V první se autor zaměřil na kritické zhodnocení evropské diskuze ohledně vývoje 

lenního práva. Ve druhé vycházel z pramenného materiálu dochovaného v Sasku a Čechách od 10. do 

13. století. Na jejich základě se zaměřil jak na porovnání poměrů v obou zemích, tak se pokusil

objasnit (znovu definovat) některé zásadní termíny (beneficium, feudum, apod.). Jedním ze zásadních

zjištění práce je fakt, že ani na saské prostředí nelze aplikovat zásady tzv. Saského zrcadla. Z držby lén

nebyli vyloučeni ani měšťani, ani ženy. Stranou zájmu nebyla ponechána ani diskuze ohledně

fungování přemyslovského státu. Výzkum prokázal „zaostalost" českých poměrů oproti vyspělejšímu

Sasku.

Poté oponenti přednesli závěry svých posudků. 

Prof. PhDr. Jan Klápště, DrSc. (Praha) 

Oponent vyzvedl velkou přínosnost provedené analýzy. Zdůraznil zejména její význam pro debatu 

ohledně fungování přemyslovského soustátí, doporučuje práci vzhledem k jejím kvalitám k brzkému 

publikování. 

Dr. Marcin Rafael Pauk (Varšava) 

Tento oponent byl nepřítomen, posudek přečetla předsedkyně komise. Pauk opět vyzvedl přínos 

práce pro diskuzi, stejně jako její oporu v pramenech. 

Kandidát Jan Zelenka odpovídal na posudky oponentů. Samotného kandidáta překvapilo množství 

pramenů a jejich výpovědní hodnota. Je zřejmé, že ve shromážděném materiálu nelze hledat 

šablonovité jednání, ale vykazuje řadu výjimek, a to jak v českém, tak saském prostředí. I kandidáta 

překvapilo, jak jsou obě sledovaná prostředí odlišná. 

Oponenti se vyjádřili k vystoupení kandidáta. 

Jan Klápště souhlasil s obhajobou kandidáta zejména se zvoleným chronologickým a geografickým 

vymezením práce. 



Diskuze se stočila k problematice garantů - ručitelů, pojmosloví, vytváření historických modelů. 

(Vystoupili: Dr. Blanka Zilynská, Dr. Martin Holý, Dr. Eva Doležalová, prof. Josef Žemlička). 

Vyhlášení výsledků tajného hlasování: 

Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.). 

Zapsal: PhDr. Martin Musílek 

Podpis předsedkyně komise: doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, PhD. 


