
Předložená disertační práce Petra Mareše představuje velmi důležitý a precizně zpracovaný příspěvek k
dějinám českého předbělohorského státu. Předmětem práce je analýza fungování (tedy zdaleka nejen
personální obsazení) zemského soudu, jedné z klíčových stavovských institucí. Autor pracuje metodou
správní a právní analýzy a zejména metodou prosopografickou.
V úvodu shrnul dosavadní stav výzkumu, přičemž se ukazuje (ostatně jako v případě předchozích
Marešových prací o krajských hejtmanech nebo o komorním soudu), že jen zdánlivě víme o těchto
institucích vše a že důkladná analýza dosud chyběla. Cenné je především to, že autor důsledně
konfrontuje normu s praxí a tudíž podává mnohem reálnější obraz příslušné instituce než tomu často
bylo ve starší literatuře.
V rozsáhlé úvodní části nejprve rekonstruuje zasedání většího zemského soudu a zabývá se přitom velmi
detailně i topografií Starého královského paláce na Pražském hradě, kde zemský soud zasedal; sleduje
frekvenci, termíny a délku trvání jednotlivých zasedání a samozřejmě také průběh zasedání soudu, který
prezentuje strukturovaně a přehledně. Zde se opět ukazuje, že mnohé starší závěry o fungování
zemského soudu byly přinejmenším zjednodušující.
V dalších kapitolách Mareš analyzuje personální složení tribunálu z hlediska účasti zemských a jiných
úředníků, jejich hierarchii, povinnosti, zasedací pořádek. Klíčová je kapitola, v níž se zabývá přísedícími
zemského soudu, přičemž detailně rozkrývá mechanismus obsazování tohoto úřadu, případně
uvolňování z něj.
Jádrem prosopografické části práce je soubor 148 podrobných biogramů všech přísedících zemského
soudu většího za zvolené období. Ve strukturovaných heslech shrnuje osobní (rodinné) údaje, data o
kariéře (zastávaných funkcích, úřadech apod.) a také údaje o majetku.
Detailní a pečlivý přístup autora, komplexní pohled na problematiku a zachycení vývoje významné
zemské instituce po dobu téměř sta let (logickými mezníky jsou zničení desek zemských požárem roku
1541 a na druhé straně porážka stavovského povstání a s tím spojená změna politického režimu) činí z
této práce napříště nepostradatelný stavební kámen jakékoli práce o českých dějinách předbělohorského
století. Autor splnil předsevzatý úkol na výbornou.

V Praze 28. března 2014Doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
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