
Posudek oponenta diplomové práce

Josefína Matyášová: 

Dačického Paměti jako zdroj poznání raně novověkého českého práva

Hodnocená práce co do rozsahu vysoce převyšuje standard, sestává ze 103 stran textu (s. 6-

108) a za nimi připojeného seznamu použitých pramenů a literatury. I zde je nutno 

konstatovat, že množství těchto zdrojů je velmi nadprůměrné a kromě celé řady relevantních 

edic zahrnuje i širokou škálu vhodně zvolené právně historické i obecně historické literatury.

Citace jsou provedeny lege artis, drobné prohřešky (např. u článku Jany Jůzlové v AUC 

schází rok vydání) jsou dozajista pouze přehlédnutím.  

Kronikářské dílo kutnohorské provenience, spojované se jménem Mikuláše Dačického 

z Heslova (který byl hlavním, nikoli ovšem jediným jeho autorem) představuje jeden 

z vrcholů dobové české analistiky a nabízí skutečně značné množství reflexí dobového 

právního řádu a právní kultury. Právněhistorická analýza těchto reflexí nebyla ovšem doposud 

provedena. Zvolené téma se tak jeví ke zpracování formou diplomové práce jako velmi 

vhodné.

Autorka postupovala při své práci velmi systematicky. Nejprve se zabývala samotnou 

osobou Mikuláše Dačického, přičemž nemalou pozornost věnovala soudnímu sporu, který 

proti němu byl veden kvůli zabití Felixe Novohradského z Kolovrat při hospodském souboji 

v roce 1582 (autorka označuje oběť za Felixe Šťastného, což jsou ovšem dvě podoby téhož 

jména). Následuje krátké pojednání o kronice, založené již Mikulášovým pradědem Bartošem 

z Práchňan. Samostatnou kapitolu věnovala autorka též Kutné Hoře jakožto místu, kde 

Mikuláš Dačický žil, kde Paměti vznikaly a k němuž se konec konců vztahuje podstatná část 

jejích záznamů. Rozhodující část díla pak tvoří analýza vybraných zápisů z Pamětí.

Autorka zvolila atraktivní způsob zpracování, při němž se nepravidelně, avšak velmi 

zkušeně a přehledně pohybuje mezi dvěma rovinami výkladu – obecným, při němž se opírá o 

základní dobové normativní prameny a relevantní literaturu, a konkrétním, při němž 

reprodukuje zápisy o konkrétních kauzách, tak, jak se dochovaly právě v Pamětech. Výsledek 

je velmi přesvědčivý, byť mám dojem, že by autorka mohla poněkud více reflektovat 

ustanovení obsažená v zemských zřízeních – řada kauz, o nichž Mikuláš a další autoři kroniky 

psali, se odehrála v rámci šlechtické společnosti a byla tedy nepochybně řešena podle 

zákoníků zemského práva.



V části věnované samotným zápisům se autorka postupně věnuje trestným činům, jež 

měly za následek usmrcení oběti, rvačkám a soubojům, deliktům nářku cti a hanění, 

podvodům (falším), krádežím a loupežím. Jde tedy o pestrou sondu do soudobé kriminality a 

trestního práva. Zde je ale třeba říci, že Paměti nabízejí podstatně širší reflexi raně 

novověkého práva, na což ostatně sama autorka upozorňuje v závěru práce (s. 107). To, že se 

soustředila právě jen na trestněprávní problematiku, je naprosto racionální, i po tomto zúžení 

je téma poměrně dosti široké. Ke zvážení nicméně dávám, zda se toto zúžení nemělo 

promítnout i do názvu práce...

Autorka píše velmi čtivě, její vyjadřování je srozumitelné a terminologicky vydařené. 

Z nečetných míst, která je možno považovat za sporná, upozorňuji na následující:

 Podle autorky se Mikuláš Dačický vrátil v roce 1571 do Kutné Hory „se šlechtickým 

predikátem“ (s. 12). Přitom sama autorka v předchozím textu správně dovozuje, že 

erbovní měšťané tvořili elitní část nešlechtické společnosti.

 Pasáž o srovnání výše finančního odškodnění, které bylo určeno ve smlouvách o hlavu 

(s. 60), postrádá důležitou informaci, že cenová hladina se v předbělohorské době 

poměrně dynamicky vyvíjela a časově vzdálené případy je třeba hodnotit i z tohoto 

pohledu.

 Kauza rytíře Václava Šárovce, zmíněná na s. 84, budí dojem, že spíše než o urážku 

zemských soudců tu šlo o jejich nařčení, které se jeho původci nepodařilo prokázat. 

 O mincovním písaři Jáchymovi lze jen stěží tvrdit, že se dočkal oprátky, neboť trest 

smrti na něm byl vykonán stětím (s. 97).

Uvedené marginálie nejsou myšleny jako kritika, ale spíše jako podnět k případné další 

úpravě textu před jeho publikováním (autorce byl v roce 2013 otištěn článek v prestižním 

periodiku Folia Historica Bohemica). Není sporu, že předložená práce vysoce převyšuje 

většinu obdobných textů a že ji nelze než doporučit k obhajobě s hodnocením výborně.

V Praze, 11. 2. 2014
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