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Bakalářská práce Lucie Brázdové se zabývá historicko-právním problémem využití ordálů ve 

středověku a jejich vztahu ke snaze společnosti nalézat spravedlnost v komplikovaných 

případech znejistění či porušení planého řádu. Metodologicky se opřela o vzájemnou komparaci 

uplatnění Božích soudů v českých zemích (kontinentální právo) a Anglie s Irskem (ostrovní 

právo). Za cíl svého snažení si vytkla dvě otázky. Jednak na základě srovnání druhů a uplatnění 

ordálů v jednotlivých zkoumaných zemích posoudit platnost teorií zdůvodňujících použití 

ordálů v životě středověké společnosti (trest, náhrada porušeného řádu, divadlo apod.). Druhým 

cílem bylo specifikovat vztah mezi ordálem a přísahou, určit jejich kompatibilnost a 

propojenost. 

Autorka se opřela o solidní množství zdrojů, které lze s ohledem na typ práce (bakalářské 

studium) a řešený problém označit za dostatečné a umožňující dospět k relevantním závěrům. 

Vycházela jak z primárních materiálů české provenience, tak i základních pramenů anglického 

a irského středověkého práva. Dokázala z nich utřídit jak typy ordálové praxe, tak i důvody 

použití a vztah k hledanému určení spravedlnosti. Využila rovněž základní odborné literatury, 

vedle české  hlavně anglosaské, doplněné o dílčí tematické studie. Při zpracování postupovala 

systematicky a pečlivě, dokázala vytvořit základní strukturu ordálů a jejich jednotící linii pro 

jednotlivé zemské právní zvyklosti i mezi sebou navzájem. 

Výsledkem je pečlivá a navzdory množství zkoumané materie i přehledná práce. Kolegyně 

Brázdová text logicky strukturovala se snahou dotknout se podstaty problému; navzdory značné 

popisnosti se vždy zabývá i zdůvodněním použití ordálů a své pohledy konfrontuje s již dříve 

publikovaným teoriemi odborné literatury. Ocenil bych větší podíl vlastních pohledů a 

hodnocení při analýze jednotlivých teorií, v principu však dokázala svá stanoviska obhájit. Ze 

závěrů oceňuji především inovativní přístup navázání ordálů na druhý právní institut přísahy. 

Podle mého názoru se jí podařilo obhájit jejich užití v rozdílných situacích a propojení 

s historickými změnami uvnitř středověké společnosti. 



Po formální stránce nemám zásadní výtky. Poznámkový aparát i odkazování na zdroje je 

korektní. Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji klasifikaci   výborně. 
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