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Posudek dizertační práce 

 

 

Předkládaná disertační práce Jakuba Razima představuje výsledky několikaletého 

intenzivního studia na téma charakteristiky a způsobu vlády Jindřicha Korutanského. Dílčí 

badatelské výsledky již autor publikoval v několika starších studiích. Celostní pohled na 

způsob vlády/vlád Jindřicha, kterým se autor v rámci zpracování disertace zabýval a zde 

předložil, nebyl však u nás doposud takto zpracováván a ani publikován.  

Disertační práce je rozdělena do devíti celků, přičemž první (1. s. 7-37) z nich 

představuje Úvod, kde se nachází výklad záměru práce, metodika postupu, stručný 

biografický kontext Jindřicha a jeho doby, a rovněž rozbor pramenů a literatury. Kapitola 2. 

(s. 38-167) pod názvem Konsensuální panství se soustředí na uchopení způsobu vlády a 

aplikace Jindřichovy moci, kde převažuje konsensuální přístup, který Jakub Razim hodnotí 

jako klíčový diskurz ve způsobu vlády Jindřicha Korutanského, a to na základě dokladů 

písemného pramenného materiálu, kde je evidentní spolupráce panovníka (téměř vždy) 

s početným poradním sborem. 

Kapitolu doplňuje hutný rozbor jednotlivých poradců, což skutečně dokládá tuto 

pominutou stránku způsobu vlády Jindřicha Korutanského, a to nejen v českém prostředí, kde 

se uplatňuje předně optika Zbraslavské kroniky, ale i v zahraniční historiografii, kde autor 

vyvrací řadu názorů starších badatelů. V případě identifikace rádců a poradců lze zde ocenit 

nejen uplatnění metody prosopografie a následný kvalitativní rozbor/zařazení jednotlivců, ale 

i komparaci všech dosažených výsledků. 

Podrobně se autor zabýval v této kapitole i terminologií slova rádce, a to ve snaze řešit 

otázku, na jakém základě fungovala skupina těchto poradců. Výsledky jeho analýzy 

představují početnou skupinu poradců bez institucionálního vymezení, čemuž ostatně 

odpovídá i terminologická vágnost v pojmosloví (latiny i němčiny), které si je autor vědom. 

Navrhuji proto zůstat u formulace poradní sbor (než panovnická rada), neboť jednotlivci byli 

odměňováni podle autorových dokladů různými možnostmi a otázka institucionální rady není 

prokazatelná. To mimo jiné plně odpovídá například i obvyklé praxi v této době v Čechách. 

V případě poradců by pro další fázi výzkumů stálo za hlubší prozkoumání i např. tzv. 

fenomén přízně, který mohl místo oblíbeného rádce predikovat. Upozorňuji v této souvislosti 

rovněž na potřebu zohlednit také význam příbuzenství a rodinných vazeb. 

Kapitola 3. ( 109-168) Lenní panství představuje systematicky a vědecky přínosně 

pojatý výklad, který vychází z podrobné pramenné analýzy o využívání lenního práva a 



způsobech jeho uplatnění ve vládní praxi v rámci každodennosti Menhartovců. Kapitola 

rovněž přináší vhled do správního systému a fungování kanceláře či do osazenstva dvorských 

služebníků. Kvantitativně pak zpřehledňuje podíl vazalů v panovnické správě a mimo ni. 

V koherenci se závěrečnou kapitolou autor střízlivě hodnotí a srovnává lenní otázku v českém 

prostředí na počátku 14. století, kdy prosazení lenních vztahů přicházelo postupně za vlády 

Jana Lucemburského a zabralo téměř dvě desetiletí. 

Kapitola 4. (169-219) Zástavní panství patří k nejzdařilejším výsledkům práce, kterých 

zde bylo po mém soudu dosaženo. Doceňuji zde zvlášť přínosné poznatky o výkladu zástavní 

formy panství ve středověku, kde klíčovou roli hrál status suveréna, proti němuž nemohla být 

vedena exekuce, a spolu s tím náleželo slabší postavení věřiteli. Autor zde přesvědčivě 

poukazuje na využívání tohoto „insitutu“ - zástavy - jako na další mocenský prostředek 

panovníka – suveréna – vůči okolí.  

Rovněž v této kapitole Razim dokazuje spolehlivě, že finanční úpadek/pokles 

menhartovského domu nesouvisí pouze s počínáním Jindřicha Korutanského, ale má genezi 1) 

v celospolečenském trendu zástav jako vládně/mocenském prostředku této doby a za 2), že 

Tyrolsko mělo finanční potíže až po roce 1303. Podle autora dizertace nejspíše v době, kdy 

Jindřich pobýval v Čechách a správu země řídil jeho bratr Ota. Počátek problémů 

souvisejících s Otovou správou rozvíjí pak Jakub Razim v součinnosti s německým badatelem 

Richardem Hautergerem. Lze doplnit, že právě rozbor trendu zástav je podnětný i pro výzkum 

v českém prostředí 13. a 14. věku. 

Kapitola 5. Inscenované panství (s. 220-274) obsahuje další bohaté penzum poznatků, 

a to ve dvou rovinách. Jednak v podání charakteristiky Jindřichovy postavy pohledem 

narativních a literárních děl, a za druhé v sebeprezentaci Jindřicha a Menhartovců obecně. 

V druhém případě pak zvláště na příkladu aktivní účasti v bitvách nebo na turnajích. Přínosný 

je především zcela jednoznačný výsledek o významu a prestiži Jindřicha Korutanského mezi 

vládci střední Evropy, který je ve Zbraslavské kronice záměrně pominut. Přes tato nesporná 

zjištění, která posouvají naše vědecké poznání, a zvláště domácí historiografii vpřed, 

doporučuji však přehodnotit stanovisko v tom smyslu, že dvorská literatura byla společenskou 

atrakcí, jak je uvedeno na s. 222. V závěru kapitoly se autor s tímto konstatování totiž 

rozchází. Jednalo se vždy o vědomou součást dvorské kultury, která měla v mnoha případech 

edukativní dopad na posluchače a podpora pěvců, a tvorba epiky či lyriky patřila do kladně 

hodnoceného kadlubu požadovaných ctností vladaře, který tím zcela vědomě dotvářel 

propagandu moci. Vyzdvižení dvorské literatury v souvislosti s Jindřichem Korutanským 

považuji pak zvláště pro české prostřední za podnětné, neboť zde nebylo dosud podstatněji 

vytěženo. Zároveň pro účely publikování doporučuji zasadit Jindřichův mecenát v tomto 

smyslu do dobového společenského a literárního kontextu, neboť Jindřich tak činil obdobně 

jako celá řada urozené nobility. To stejné se týká i demonstrativních dvorských slavností. Zde 



lze namítnout, že rituální v nich bývaly spíše dílčí prvky (jádro – např. pomazání, opásání 

etc.) a samotná dění pak byla více ceremoniálními událostmi, které vznikaly ad hoc situaci a 

potřebě reprezentace či demonstrace moci, což je typické nejen pro syny Menharta II., ale 

opět pro urozenou společnost této doby. Množství informací, které z tyrolských pramenů 

autor k těmto slavnostem snesl, patří však opět k cenným poznatkům jak co do kvantity, tak 

kvalitativního poznání. Současně vzbuzuje otázky po honosnosti oslav i jiných dvorů. 

Přínosné jsou dále doklady účelového hodnocení Jindřicha Korutanského v již 

zmíněné Zbraslavské kronice, které je zcela v rozporu se zahraničním obrazem Jindřicha jako 

chrabrého hrdiny a rytíře. Cenná je zde proto sumarizace názorů na Jindřicha z různých 

literárně-narativních děl, kde je obraz Jindřicha Korutanského vykreslen v intencích dobového 

rytířského a dvorného ideálu vládce, kterému nechybí odpovídající ctnosti. 

Kapitola 6. (275-290) Čech-Korutany-Tyroly: vladařská praxe Jindřicha 

Korutanského přináší shrnutí dosažených výsledků.  Pod bodem 7. následují Přílohy, kde jsou 

představeny fotokopie vybraných archiválií a následuje tabulkový přehled sumáře rádců a 

přehled zástav různého druhu (302-392). Disertační práci doplňuje nezbytný soupis zkratek a 

výčet pramenů a literatury. 

I přes přínosné badatelské výsledky, založené na studiu značného množství pramenů, 

lze k práci autora doplnit následující: z formálně-technických výtek bych k účelům 

publikování doporučovala lepší členění celé práce, a to zvláště v úvodu, kde by bylo vhodné 

vytvořit podkapitoly. Současně spatřuji přehlednější i samostatné vyznačení závěru, který je 

v práci součástí shrnutí dosažených výsledků. Při zamyšlení nad užitou metodickou cestou 

doporučuji (zvláště při případné knižní publikaci) zahrnout do úvah o způsobu vlády a 

aplikaci monarchistické moci vedle názoru G. Althofa (s. 38-39), z nichž významně autor 

vyšel, také pojetí systémové teorie a její aplikace v rámci sociálního systému, na jehož 

vrcholu stál v monarchistickém uspořádání vládce, a kolem něhož a od něhož se rozrůstal 

aparát správy, a množil i (v práci pominutý) fenomén přízně. V rámci uchopení vlády z tohoto 

úhlu jsou Althofovy teorie jen součástí systému, resp., v systému sledované společnosti jde 

jen o dílčí segment chování ve společenství, neboť se řídí svými pravidly (např. složení 

přísahy věrnosti). Performativní prvky v podobě ritualizace např. v práci řešených přísah 

věrnosti, jsou totiž v tomto systému pouze nezbytným demonstrativním aklamativním 

prvkem. Klíčová je totiž nejen ona iniciace, ale současně také účast jednotlivce v systému, 

který se takto přizpůsobuje nastaveným podmínkám, v nichž se má pohybovat a naplnit podíl 

na systému požadovanou přísahou a službou pánovi, zde Jindřichovi. 

Aplikace systémové teorie na systém dvora a Jindřichovy domény totiž vhodněji 

doplní i teze Petera Morawa, které byly Jakubu Razimovi rovněž inspirativní, a to teze o 

prosazování monarchistické moci, což se dělo předně vůlí panovníka a strukturalizací 

systému, tady v podobě úřadů a sankcí. Souvisle s tím dojde k hlubší akcentaci formování 



struktury na principu rodiny, v jejímž čele stojí vládce a obecně rodina hraje klíčovou roli ve 

vztazích společnosti i v rámci prosazení se ve formátu společnosti, v níž se nachází. Nepřímo 

na význam rodiny autor naráží v exkurzu pod názvem Případová studie – Kariéra písaře 

Alberta z Aichachu na pozadí lenní držby, konkrétně s. 131. 

Otázku vzbuzuje rovněž na s. 33 konstatování, že systematičnost byla středověku cizí, 

jak autor přejímá po vzoru Petera Morawa. Samy diplomatické prameny, které predikují 

systematizaci správy, již autor hutně rozebírá a dále analyticky zkoumá velmi podrobně, aby 

odkryl diskurz vlády Jindřicha Korutanského, toho jsou dokladem. Obecně i prameny 

normativně teoretické (např. dvorské řády, či texty, které sumarizují výnosy a mandáty) jsou 

toho dalšími doklady. 

Výsledky disertační práce (shrnuté v závěrečné kapitole) jsou však i přes nadnesená 

doporučení vědecky přínosná, nová a zcela zásadně posunující naše poznání o způsobu vlády 

a vnímání dějinné role Jindřicha Korutanského. Z Razimovy práce je zřejmé, a prameny 

přesvědčivě doloženo, že konsensuální přístup Jindřicha Korutanského k vládě nebyl znakem 

jeho slabosti, ale pragmatismem, v němž byl nepochybně vychováván na dvoře svého otce. 

Jindřich se tak pohledem Jakuba Razima jeví jako vládce dobře poučený ke správě území od 

otce, vždy hledající řešení po zralé úvaze a za asistence zkušených a odborně zdatných 

poradců, ve snaze dosáhnout maximálního vyhovění všem stranám. Lze uvažovat, proč 

takové jednání nenacházelo hlubší odezvu u současníků, resp. především v Čechách a Itálii, 

tedy v zemích kde usiloval o prosazení, a kde tento pragmatismus Jindřichovi nevycházel. Na 

základě toho se Jindřich Korutanský jeví možná více nepochopeným vládcem nejen (naší) 

starší historiografií, ale již svými současníky.  

Závěrem konstatuji, že práci považuji za velmi zdařilou a přínosnou, a doporučuji 

k obhajobě.  

 

V Praze 19. 05. 2014 

PhDr. Dana Dvořáčková (roz. Malá), Ph.D. 

Historický ústav AV ČR, Prosecká 76, Praha 9. 


