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POSUDEK DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

 

Petr Mareš: Zemský soud větší 1541–1620 (Personální obsazení). Rkp. , 496 s. + 4 s. obr. 

příl., 2014. 

 

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra pomocných věd historických a 

archivního studia. 

 

Problematika dějin českého zemského soudu patří mezi deziderata české 

historiografie. Zatímco středověkým dějinám této významné soudní instituce byla věnována 

pozornost v několika kratších starších i novějších studiích, obsáhlejší a systematičtější 

výzkum pro období středověkých i raně novověkých dějin dosud chyběl. P. Mareš se ve své 

disertační práci, v návaznosti na svoji studii z roku 2010, zabývá otázkou personálního 

obsazení většího zemského soudu v letech 1541–1620.  

Celá práce je bohatě strukturována a je přehledně rozčleněná do deseti kapitol včetně 

úvodu a závěru. Ve stručném úvodu autor nastínil téma své práce a cíle svého výzkumu. 

Zaměřil se na personální obsazení většího zemského soudu v Čechách v letech 1541–1620, 

přičemž dolní časová hranice je vymezena dochováním základního pramene, tedy zemských 

desek, jejichž starší řada byla v roce 1541 zničena při požáru Pražského hradu. Horní hranici 

pak tvoří rok 1620 spojený s porážkou stavovského povstání a zánikem české stavovské 

monarchie. Je třeba konstatovat, že takto vymezené období se jeví jako logicky a vhodně 

zvolené. Sám autor rozdělil svoji práci do dvou tematických celků – v prvním se zabývá 

větším zemským soudem jako samostatnou institucí v rámci zemských soudních a správních 

struktur, ve druhém se potom věnuje personálnímu obsazení soudu (tato část tvoří dominantní 

celek disertační práce a čítá více než 300 stran). 

V úvodní kapitole autor představil starší i novější bádání týkající se problematiky 

zemského soudnictví. Zmiňuje základní relevantní práce, doplnit lze s ohledem na téma 

personálního obsazení soudu ještě důležitou studii R. Novotného, Úloha zemského soudu pro 

formování panského stavu. In: Nodl, M. – Wihoda, M. (edd.): Šlechta, moc a reprezentace ve 

středověku. Praha 2007, s. 241–250. Až po odevzdání disertační práce byla vydána 

monografie M. Starého (která je však věnována jen období vlády Rudolfa II.) a na kterou 

bude autor jistě reagovat v případě publikování své práce. 

Navazující druhá kapitola je věnována cílům práce a zvolené metodologii. Hlavní 

pozornost je zaměřena na otázku zpracování biogramů úředníků a přísedících zemského 

soudu. Co se týká samotného zapisování prezencí, autor odkazuje na prameny či sám 

konstatuje, že „zapisování prezencí bylo dávným zvykem“ (s. 19). Bylo by vhodné se k této 

starší praxi alespoň stručně vyjádřit (možná i v nějaké další části práce) – na základě zápisů 

editovaných v RTT a nebylo by od věci zmínit i analogie v rámci moravského či opavského 

zemského soudu (k dispozici jsou edice ZD i další prameny). 

Ve třetí kapitole se autor věnuje postavení většího zemského soudu v rámci 

šlechtických soudů v Čechách v předbělohorském období. Jednotlivé soudy pak představuje 

ve formálně sjednoceném přehledu z hlediska jejich kompetencí, zasedání, složení, 

obsazování a příslušné kanceláře. Pravdou je, že toto pojetí je poněkud formalistické, navíc 

charakteristika daných institucí není zcela úplná, neboť autor vycházel především z 

normativních pramenů (okrajově z literatury) a tento typ pramenů „úplnou“ charakteristiku 

těchto soudů nenabízí. Zřetelné je to právě u většího zemského soudu, u které je popis jeho 

kompetencí (s. 23) značně zjednodušený – zemská zřízení totiž ustanovení o rozsahu jeho 

působnosti v úplnosti nenabízejí. Zde je nutno vzít v potaz i prameny obsahující agendu 

zemského soudu a na jejím základě kompetence soudu rekonstruovat (o něco podobného se 
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pokusil, byť ne zcela ideálně, M. Starý ve své nové monografii). Zemský soud se kromě 

zmiňované sporné agendy zabýval také agendou nespornou – ta se týkala zejména 

zmiňovaných sirotků a vdov. Text je tak poněkud disparátní, většímu zemskému soudu s 

ohledem na téma disertace tak mohlo být věnováno přece jen více pozornosti (obdobné 

pojednání o komorním soudu je paradoxně obsáhlejší (s. 29–34), což je ale samozřejmě dáno i 

nedávnou pozorností, která mu v literatuře byla věnována). Zhodnocení jednotlivých soudů se 

jeví také jako poněkud statické, bylo by vhodné do textu zařadit nějaké vyhodnocení ve 

smyslu postavení většího zemského soudu v rámci zemského soudnictví a jeho vazby na 

ostatní šlechtické soudy – to autor ponechává na čtenáři. Samotný výklad je poněkud hutný, 

faktograficky místy přetížený, na řadě míst postrádám citace pramenů (např. s. 28, pozn. 70 

aj.) či literatury. Řada tvrzení by stála za upřesnění, mj. na s. 25 autor tvrdí, že úřad zemských 

desek byl mj. samostatnou soudní institucí, tzv. menším zemským soudem. To je dle mého 

názoru omyl, resp. nepřesná formulace, obě instituce se sice personálně překrývaly, shodné 

ale nebyly. Pak by členem menšího zemského soudu museli být i nejvyšší zemští úředníci, 

kteří stáli v čele úřadu z. desek (viz s. 24 a s. 36, kde o složení menšího z. soudu). 

V případě menšího z. soudu pak za problematické považuji konstatování, že 

přísedícím tohoto soudu podléhaly „ještě dva speciální soudy“ projednávající postranné pře a 

škody. Lze skutečně hovořit o dvou soudech v institucionálním smyslu? Pak bychom mezi 

šlechtické soudy museli započítat ještě tyto dva. Problematiku detailně neznám, ale z toho, co 

autor cituje, soudím, že šlo pouze o zvláštní zasedání (termíny) menšího z. soudu, v rámci 

kterého ostatně autor o této problematice pojednává (s. 34–35). 

K této kapitole ještě dílčí poznámky: autor na s. 22 konstatuje, že vývoj šlechtických 

soudů zachytily prameny „normativní a literární“ povahy, což je ale neúplné. Vedle 

normativních pramenů, v rámci kterých hrají prim jednotlivé redakce zemského zřízení a také 

sněmovní usnesení (vydávané tiskem), je třeba zmínit samotnou agendu vzešlou z 

jednotlivých soudů. Ta je vzhledem k obyčejové povaze zemského práva a tedy skutečnosti, 

že normativní prameny neobsahují všechna pravidla týkající se činnosti soudů, zcela 

nezastupitelným pramenem. Samotné literární prameny pak stojí poněkud na okraji, vedle 

Stránského díla najdeme řadu údajů např. v Paprockého Diadochu a řadě dalších. Co se týká 

ZZ 1530, je třeba upozornit, že se jednalo o neúplnou redakci ZZ, která pro králův odjezd ze 

země nebyla v úplnosti dokončena a byla vytištěna jen v nehotové podobě (viz s. 25, pozn. 

51). 

Následující čtvrtá kapitola je věnována otázce zasedání většího z. soudu. Autor se 

nejprve věnuje topografii Pražského hradu se zaměřením na úřední prostory (s. 41–52). 

Poměrně podrobný výklad (např. ve srovnání s výše uvedenou problematikou kompetencí 

většího z. soudu), který se neomezuje jen na místo zasedání většího z. soudu, je velmi 

užitečný. V případě publikování práce by bylo vhodné jej doplnit o půdorysy Pražského hradu 

s vyznačením jednotlivých prostor, o kterých se v textu hovoří (Pražský hrad znám, ale ne tak 

detailně a v textu se místy ztrácím, což by patrně byl i případ dalších čtenářů). Za úvahu by 

také stálo vložení nějaké komparativní pasáže – místa zasedání z. soudů v jiných zemích 

České koruny či jinde ve střední Evropě. Navíc k některým architektonickým aspektům 

existuje literatura, která je podrobněji osvětluje (viz např. problematika tzv. Zelených pokojů 

na s. 44). V souvislosti s popisem architektury by bylo vhodné vložit také pojednání o 

samotném vybavení soudní světnice (lavice atd.), mj. v návaznosti na ikonografické prameny 

(jedno vyobrazení v příloze práce). 

 Kapitola věnovaná problematice zasedání pak obsahuje samostatnou podkapitolu 

věnovanou soudním termínům, řada údajů je přehledně prezentována v tabulkách. V třetí 

podkapitole se autor zaobírá strukturou soudního zasedání (na některých místech textu ale 

postrádám citace, např. s. 61) a v navazující části potom okolnostmi zrušení zasedání. 
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 Pátá kapitola je věnována otázce, která se již dotýká jádra celé disertační práce, tedy 

složení zemského soudu a jeho zasedacímu pořádku. Autor zde přináší řadu důležitých 

postřehů, mj. konstatování, že neobsazené úřady nebyly dočasně zastupovány jinými osobami 

(s. 75), pro moravské poměry je totiž taková praxe známa. Co se týká staršího vývoje 

zemského soudu a otázky jeho úředníků, lze v literatuře dohledat relevantní základní údaje, 

autor tuto otázku odbývá poněkud zjednodušeně konstatováním, že to „není zatím známo“ (s. 

77). Platí to např. i pro pojednání o pravomocích nejv. z. komorníka (s. 82), pro starší dobu 

lze najít doklady – autor zde nic necituje. Také skutečnost, že nejv. z. písař nepatřil mezi 

úředníky ani přísedící soudu, by bylo vhodné lépe vyargumentovat a doložit vhodnými 

prameny (viz s. 84, pozn. 363). Větší pozornost by si, s ohledem na téma práce, zasloužila i 

otázka členství knížat v z. soudu (autor zde zcela pomíjí literaturu ke sporu knížat z Plavna s 

Rožmberky) a stejně tak by stála za podrobnější rozvedení účast Rožmberků (falza Oldřicha 

II. z R. atd., existuje k tomu také literatura, která by měla být alespoň zmíněna) – viz s. 86–87. 

Také role nejv. maršálka (s. 88) by měla být osvětlena podrobněji – otázka neúčasti, statky na 

Moravě atd. (stručně se to objevuje v práci ještě později). V této kapitole poněkud postrádám 

provázanost často poměrně stručných údajů o jednotlivých úřednících s údaji týkajícími se 

konkrétních osob uvedených v prosopografické části práce – vzhledem k autorově práci na 

biogramech je to škoda. Z dalších nepřesností: purkrabí hradeckého kraje (s. 92) – autor 

uvádí, že byl přísedícím z titulu svého úřadu – z jaké normy to vyplývalo? (chybí citace; při 

letmém nahlédnutí do ZZ jsem nic takového nenašel). V textu jsou některé terminologické 

nepřesnosti, např. z formulace na s. 78 vyplývá, že „nález“ je to samé co „potaz“, což 

samozřejmě není. 

 Šestou kapitolu autor věnoval otázce obsazování a uvolňování osob z nejv. z. úřadů a 

míst přísedících.  K literatuře zde uvedené je možno doplnit ještě studii S. Výtiska o 

obsazování zem. úřadů na Opavsku v době vlády Rudolfa II. (Studia Historica Brunensia 

2012). Problematiku obsazování autor formálně rozčlenil do jednotlivých fází. Za 

problematické ale považuji označení 2., resp. 3. fáze. Autor nejprve hovoří o hlasování (což 

odpovídá realitě – volba úředníky a přísedícími). Označení následující fáze jako „volení“ je 

poněkud zavádějící (vypadá to stejně jako 2. fáze, ve které probíhala volba). V 3. fázi však šlo 

o výběr či rozhodnutí, které náleželo jen panovníkovi (pro kterého bylo předchozí hlasování 

nezávazné, ale zpravidla k němu přihlížel) – zde je opět možno odkázat na analogie s 

moravským prostředím. 

 Následuje sedmá, nejobsáhlejší kapitola celé práce, obsahující strukturované biogramy 

nejv. z. úředníků a přísedících pro výše uvedené období. Pro vypracování biogramů autor 

prostudoval úctyhodné množství pramenů, jak o tom svědčí rozsáhlý a podrobný poznámkový 

aparát a ostatně i seznam pramenů v závěru celé disertační práce. Autor sleduje u jednotlivých 

osob rodinné vazby, jejich majetkové poměry a především pak jejich kariéru v rámci 

dvorských, krajských a celozemských struktur, všímá si i jejich účasti na zemském sněmu. V 

případě položky týkající se období, kdy byl daný šlechtic přísedícím z. soudu autor uvádí 

vždy počáteční a koncové datum. Důležitou roli ovšem hrají i údaje týkající se četnosti účasti 

jednotlivých šlechticů na konkrétních zasedáních soudu. Tyto údaje jsou zahrnuty v 

podkapitole nazvané Jmenný rejstřík (aniž by v záhlaví kapitoly bylo uvedeno nějaké 

vysvětlení, co vlastně zahrnuje). Osoby jsou zde uvedeny abecedně s uvedením konkrétních 

termínů soudu, kterých se zúčastnily (alespoň tak jsem to po komparaci obou soupisů 

pochopil). Toto řešení ale považuji za poněkud komplikované a těžkopádné – nebylo by 

vhodnější údaje o termínech vložit přímo do jednotlivých biogramů (položka G)? Ostatně 

tento údaj se primárně týká sledované problematiky – tedy obsazení z. soudu. Údaje se tak dle 

mého zbytečně duplikují. V biogramech jsou některé údaje kurzivou, aniž je uvedeno proč 

(nejisté údaje?, údaj jen z literatury?). Autor by v případě roku 1619, který v biogramech tvoří 

předěl, měl vysvětlit proč tomu tak – nikde v textu nenalézám vysvětlení. Samostatné 
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přehledné tabulky pak ukazují obsazení z. soudu za vlády jednotlivých panovníků ve 

sledovaném období. Jak již bylo konstatováno, zpracování podrobných biogramů bylo jistě 

velmi náročné. Je proto škoda, že se autor nepokusil takto získané „statistické“ údaje 

podrobněji vyhodnotit, činí tak sice na s. 451 a potom v závěru (s. 468–469) celé práce, ale to 

je značně neúplné. Materiál, který si autor pracně připravil, to nabízí – sledování kariér v 

různých prostředích, otázka náboženské orientace, majetkového zázemí, délky působení atd. 

atd. možností je mnoho a autor by se o to v případě vydání své práce měl pokusit. Z drobných 

výhrad jen poznámka k psaní některých jmen: s. 197 Mezeřícký z Lomnice, lépe Meziříčský z 

Lomnice (Mezeřícký je z dobového, někdy užívaného Mezeříč, tvary se však uvádějí podle 

současného pravopisu (Meziříčí) a i dobově se objevuje běžně Meziřícký či Meziříčský). 

 

 Disertační práci Petra Mareše lze jako celek hodnotit jako zdařilou a pro danou 

problematiku přínosnou. Její obsah a struktura koresponduje s cíly, které autor nastínil v 

úvodu. Je založena na důkladné a precizní heuristice. Práce je psaná plně srozumitelným, 

vědeckým jazykem, místy je však faktograficky poměrně přetížená, mohla být místy více 

narativní (bude tím i srozumitelnější pro uživatele). Po zohlednění některých výhrad by bylo 

více než žádoucí, aby byla vydána tiskem, neboť výrazně obohacuje v současné době aktuální 

studium středověkých a raně novověkých soudních struktur v českých zemích. 

 

 

 

Disertační práci Petra Mareše doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Olomouci dne 25. srpna 2014. 

 

 

Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D. 


