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Petr MAREŠ, Zemský soud větší 1541-1620 (Personální obsazení), Praha 2014 (dizertační prá-

ce, Katedra pomocných věd historických a archivního studia, Filozofická fakulta, Univerzita 

Karlova v Praze), 495 s. + přílohy. 

 

Posudek oponenta dizertační práce 

 

Předkládaná dizertační práce Petra Mareše volbou svého témata zasahuje dva významné te-

matické okruhy dějin raného novověku. První jsou dějiny raně novověké šlechty, které se již 

od počátku devadesátých let minulého století těší oprávněnému zájmu českého dějepisectví. 

Čeští a moravští historici si ale až na výjimky dosud všímali jiných témat než jsou ta, která 

stojí v centru Marešovy pozornosti a jež souvisí v angažmá pánů a rytířů v institucích správy 

země. Dějiny institucí, problematika jejich organizační struktury, personálního obsazení a 

obsazování potom představuje druhý ze zmíněných tematických okruhů, k němuž Marešova 

dizertace přináší cenné poznatky a který – jak sám autor píše (s. 9) – je jeho vlastním dlouho-

dobým badatelským zájmem.  

Je nutné zmínit, že předkladatel práce má s takto koncipovaným výzkumem bohaté zkuše-

nosti. Nejprve věnoval pozornost úřadu krajských hejtmanů v předbělohorském období, jimiž 

se zabýval ve dvou publikovaných studiích i v knižně vydané monografii. Následně upřel 

svou pozornost na komorní soud Českého království; soupis jeho přísedících opět z předbělo-

horského období vydal v minulém roce. Větší zemský soud tak představuje třetí „zastavení“ 

na Marešově zatímní cestě po neprobádaném poli dějin institucí, kterým před rokem 1620 

náležel důležitý podíl na správě království. Přehled sboru jeho přísedících přitom již publiko-

val v roce 2010. 

Stejně jako autorovy publikované studie a monografie se i jeho dizertační práce opírá o 

úctyhodný korpus archivních pramenů uložených především v Národním archivu v Praze, 

jehož je Petr Mareš zaměstnancem. V menší míře jsou zastoupeny prameny z dalších českých 

a rovněž rakouských archivů (některé z nich však nejsou v Seznamu pramenů a literatury 

charakterizované; s. 470, 473). Autor je využil pro seznámení s organizační strukturou zkou-

mané instituce i při sestavování biogramů jednotlivých úředníků a přísedících většího zem-

ského soudu. Přestože se výpověď pramenů vzešlých z činnosti centrálních úřadů, hlavně 

české královské (dvorské) kanceláře a většího zemského soudu (resp. úřadu desk zemských), 

snažil obohatit o poznatky získané z osobních pramenů některých šlechticů, mohl se podle 

mého názoru pokusit svou heuristickou základnu rozšířit také do rodinných archivů šlechtic-
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kých rodů, jejichž příslušníci se podíleli na činnosti většího zemského soudu, v nichž se na-

cházejí také písemnosti související s jejich veřejnou činností.    

Dizertační práce je členěna do osmi kapitol, jimž Petr Mareš předeslal stručný Úvod, 

v němž objasnil důvody volby tématu své kvalifikační práce i její vnitřní strukturu.  

Poněkud úsporně působí také následujícící první kapitola věnovaná současnému stavu bá-

dání o větším zemském soudu. Přestože lze souhlasit s autorovým tvrzením, že bádání o této 

instituci stojí v současné době na okraji badatelského zájmu (s. 9), mohl ve svém výzkumu 

navázat kupříkladu na starší práce českých právních historiků, studie věnující se dějinám této 

instituce před čtyřicátými léty 16. století nebo na rozpravy o kanceláři soudu, tedy úřadu de-

sek zemských. Přestože autor literaturu zná a pracuje s ní, mohl jejímu zhodnocení věnovat 

více než pouhých šest stran textu. Marešova práce tak v tomto ohledu představuje protipól 

řady jiných dizertací, v nichž teoretizující úvodní kapitola často zabírá velkou část celkového 

rozsahu práce. Některá svá tvrzení mohl autor doložit odkazy na literaturu (s. 14). 

Na následujících stránkách představil cíl své práce a její metodu. Jasně zde deklaroval, že 

v centru jeho pozornosti budou stát jedinci, kteří v uvedeném období ve větším zemském sou-

du zasedali jako soudci (s. 17) a nikoli vlastní agenda, kterou soud při správě země vykoná-

val. Zaměřením a vlastně i vnitřní strukturou navázal autor na své předchozí práce o obsazo-

vání úřadu krajských hejtmanů a komorního soudu, v nichž se rovněž zaměřil na personální 

skladbu těchto úřadů. Při snaze o identifikaci personálního obsazení soudu Mareš odlišil nej-

vyšší zemské úředníky, kteří v soudu zasedali z titulu držby některého z nejvyšších zemských 

úřadů, a dále přísedící bez nejvyššího zemského úřadu (s. 17). Protože naznačený úkol vyža-

doval soustavný archivní výzkum, věnoval se Petr Mareš následně stručné charakteristice 

pramenů a také struktuře biogramů, které tvoří podstatnou a velmi důležitou část jeho před-

kládané dizertační práce. 

Třetí kapitola práce je věnována postavení většího zemského soudu ve struktuře šlechtic-

kých soudů v předbělohorském období. Jeho kompetence, místo a frekvenci zasedání, složení, 

způsoby obsazování a kancelář autor porovnal s dvorským soudem, komorním soudem, men-

ším zemským soudem a soudem nejvyššího purkrabství pražského. K přehledně strukturova-

nému a domnívám se výstižnému textu (nejsem právní historik) mám několik spíše formál-

ních připomínek. První se týká termínů zasedání jednotlivých soudů, které by bylo vhodnější 

uvádět v dnešní podobě a nepoužívat datování podle církevních svátků obvyklé v 16. století 

(s. 23, 25/26, 30/31, lépe již na s. 35). Mluvě pramenů zůstal autor věrný i v dalších případech 

(s. 34, 37). Stejně tak pojem vladyka by pro 16. století bylo vhodnější nahradit slovem rytíř 

vyjadřující příslušníka nižší šlechty. Samotného výkladu o zasedáních a složení jednotlivých 
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soudů se dotýká otázka po délce jejich zasedání, jež se samozřejmě proměňovala, a také po 

počtu osob, které se jich účastnily, který však také nebyl stálý. K odpovědi na první část polo-

žené otázky je možné použít tabulku podávající přehled zasedání jednotlivých soudů 

v průběhu kalendářního roku (s. 40). 

Obdobnou strukturu jako třetí kapitola dostal i následující výklad věnovaný již mnohem 

detailněji většímu zemskému soudu. Petr Mareš se zabýval místem jeho zasedání ve Starém 

královském paláci Pražského hradu, jeho frekvencí a termíny i délkou trvání soudního jedná-

ní. Datace byla tentokrát vysvětlena v poznámkách pod čarou (s. 53). Převod na moderní způ-

sob bych doporučoval použít i v případě dalších chronologickýh údajů (s. 66). Pozornost autor 

věnoval samotnému průběhu soudního zasedání včetně ceremoniálu jeho zahájení a ukončení 

či otázce zrušení soudního jednání. V souvislosti s mandáty, jejichž prostřednictvím mohl 

panovník zrušit soudní zasedání, bych se rád autora zeptal na bližší identifikaci důležitých 

míst v Praze, na něž byly takové dekrety přibity (s. 71).   

Následující pátá kapitola je věnována složení většího zemského soudu a jeho zasedacímu 

pořádku. Petr Mareš nejprve popsal obsazení soudu v podobě, v jaké se stablizovalo na sklon-

ku 15. století, a jeho další vývoj v jím sledovaném období. Věnoval přitom pozornost třem, 

resp. čtyřem nejvyšším zemským úředníkům, kteří byli úředníky soudu a vyššími úředníky 

jeho kanceláře, tedy úřadu desek zemských (jeho služebný personál by možná zasluhoval více 

pozornosti než jednu větu na s. 80). Poté se zabýval také přísedícími soudu z panského a rytíř-

ského stavu, mezi něž – na 12 míst vyčleněných pánům i na 8 míst určených pro rytíře – ve 

sledovaném období pronikali někteří privilegovaní příslušníci panského stavu (kníže, Rožm-

berk) nebo nejvyšší zemští úředníci z panského i rytířského stavu. Ukazuje se, že právě sku-

pina přísedících prodělala ve zkoumaném období důležitý vývoj a stala se místem, o které 

projevovali zájem stávající členové zemské vlády i urozenci, kteří do ní teprve hodlali vstou-

pit. V případě pánů z Plavna bych se přimlouval za počeštěnou variantu jména Jindřicha IV. z 

Plavna stejně jako za odkaz na Pánkovu studii o sporu s Vilémem z Rožmberka na přelomu 

padesátých a šedesátých let 16. století (s. 86-87).   

V poslední „narativní“ kapitole se autor zaměřil na obsazování a uvolňování míst nej-

vyšších zemských úředníků a přísedících činných ve větším zemském soudu. Na základě do-

chovaných normativních pramenů nejprve popsal zvyklosti a pravidla dodržovaná při těchto 

procesech, aby se jimi následně detailně zabýval. Postupoval přitom podle návaznosti jednot-

livých kroků od iniciativy k obsazení uvolněného místa přes hlasování, volbu, jednání, vyhlá-

šení, složení přísahy až po instalování. V případě uvolňování se zabýval propuštěním, které 

bylo méně častým důvodem k odchodu z úřadu než úmrtí. Marešův text je opět vystavěn lo-
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gicky podle posloupnosti jednotlivých kroků, které jsou v textu popsány obecně a v poznám-

kách po čarou doloženy konkrétními případy z pramenů. Domnívám se, že poněkud struktu-

rálně pojatému výkladu by výrazně prospělo, kdyby se do něj autor pokusit tyto případy více 

integrovat. Jednotlivé kroky jako výběr kandidáta či hlasování v jeho podání vyznívají jako 

do značné míry neosobní procesy, i když autor si je dobře a správně vědom, že „[p]roces ob-

sazování a uvolňování nejvyšších zemských úřadů a míst přísedících většího zemského soudu 

v Českém království v předbělohorském období byl jedním ze základních ukazatelů uplatňo-

vání stavovského principu vlády“ (s. 93). Šlo vlastně o silové (či mocenské) pole, „ve kterém 

probíhal zápas mezi panovníkem a stavy o vliv na vykonávání veřejné správy a který odrážel 

momentální rozložení sil jednotlivých stran“ (s. 94). Práci by výrazně prospělo, kdyby se au-

tor pokusil detailněji objasnit mechanismus obsazování většího zemského soudu interpretací 

konkrétních případů, kdy např. panovník nerespektoval výběr nejvyšších zemských úředníků 

(s. 106) nebo se nechal ovlivnit různými mocenskými autoritami (s. 107). Jeho poznatky by 

byly cenné nejen proto, že přísedící zemského soudu tvořili českou královskou radu v jejím 

užším složení, ale zejména proto, že (jak tvrdí Petr Maťa) členství ve sboru přísedících české-

ho zemského soudu jako ústředního orgánu české stavovské obce stejně jako komorního či 

dvorského soudu tvořilo prakticky neodmyslitelný předpoklad kariéry šlechtice v některém z 

nejvyšších zemských úřadů a mechanismy jeho obsazování nebyly dosud spolehlivě objasně-

ny. 

Podstatnou a zásadní částí předkládané práce jsou biogramy jednotlivých úředníků a příse-

dících většího zemského soudu za panský i rytířský stav. Každý biogram byl sestaven podle 

jednotné struktury identifikující stavovskou, krajskou (případně i zemskou) a konfesní pří-

slušnost, rodinu, kariéru a majetek. K této struktuře nemám připomínky, podotýkám snad jen 

tolik, že slovo nekatolík není označení konfesní identity, ale pouze výrazem toho, že dotyčná 

osoba nebyla katolického vyznání; je mi ale jasné, že právě tato kategorie sebou v předbělo-

horském období nese četná úskalí. Jednotlivé biogramy jsou sestaveny pečlivě a je z nich jas-

ně patrné, že práce na nich byla časově náročná a vyžadovala mimořádnou heuristiku. K bio-

gramům autor sestavil jmenný rejstřík, rozdělený zvlášť pro panský a rytířský stav, i sumární 

přehled stavovské příslušnosti přísedících většího zemského soudu. V navazujících tabulkách 

rekonstruoval personální obsazení soudu za Ferdinanda I., Maxmiliána II., Rudolfa II., Maty-

áše a Fridricha Falckého. 

Práce je psána kultivovaným a srozumitelným jazykem bez prohřešků proti jeho pravopis-

ným pravidlům. K formálním náležitostem, které podle mého názoru do odborné literatury 

nepatří, náleží používání zkratek jako tj. (s. 19, 21, 23, 33, 36, 75, 108), a d. (s. 18, 20, 24), 
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mj. (s. 90). Drobné nedostatky jako neopravené překlepy nebo chyby v citacích je možné na-

lézt také v poznámkovém aparátu (s. 71, 93). Doporučoval bych také autorovi sjednotit umís-

ťování číslovek odkazujících na poznámky pod čarou až za interpunkční znaménko (tečku, 

čárku, středník).  

Předkládaná dizertační práce Petra Mareše představuje cenný příspěvek k poznání organi-

zační struktury a personálního obsazení významné instituce zemské správy předbělohorských 

Čech a současně i důležitý přínos pro poznání role vyšší a nižší šlechty v ní. Práce zaslouží 

pozornost z několika důvodů. Prvním bezpochyby je náročná heuristika, kterou musel autor 

při sestavování výkladu věnovaného organizační struktuře většího zemského soudu i a zejmé-

na při tvorbě několika desítek biogramů jeho úředníků a přísedících zvládnout. Kladem práce 

je také pozornost věnovaná personální skladbě soudu, která dosud unikala badatelské pozor-

nosti a jež souvisí s již zmíněným badatelským zaměřením předkladatele práce. Při výkladu o 

utváření personální skladby soudu zůstal autor možná až příliš věrný strukturálnímu výkladu, 

který mu nabídly zejména prameny normativní povahy, komparované s dalšímí písemnostmi 

vzešlými z činnosti institucí celozemského významu. V případě, že by autor přemýšlel o vy-

dání své práce tiskem, bych mu doporučil, aby se text více pokusil konkretizovat jednotlivými 

případy, které dokládaly, jaké neformální vlivy a mechanismy spolurozhodovaly o obsazení 

míst v této klíčové instituci české stavovské obce. Jejich interpretace by přispěla k lepšímu 

osvětlení významu většího zemského soudu jako důležité instituce správy království. Dizer-

tační práci Petra Mareše s potěšením doporučuji k obhajobě.  

 

 Jindřichův Hradec, 25. květen 2014 

 

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D. 

   


