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Oponentský posudek

Poznání dnešním normám poněkud vzdálených vlastnických, majetkových a uživatelských 

vztahů uvnitř středověké společnosti patří do průběžné výbavy současných medieválních 

zájmů. Důležitý segment v nich tvoří i majetky českých kněžen a královen, o nichž není zatím 

k dispozici větší ucelená studie. Nadějného tématu se chopila Jitka Friedlová, možná 

s očekáváním, že po projití všech relevantních, hlavně diplomatických svědectví se podaří 

exaktně rozkrýt, jak v přemyslovském období fungovala věnná zajištění, obvěnění či osobní 

majetková (hlavně pozemková) vlastnictví kněžen a královen ať během života jejich

vládnoucích manželů, ať jako vdov. Průběh práce ovšem naznačil, že nějaká pevná a 

všeplatná šablona se dá těžko sestrojit, neboť do obecných a v latinské Evropě 

respektovaných zvyklostí (vlivy římského a římsko-kanonického práva) vstupovaly jednak 

bohemikální prvky a zvyklosti, jednak obvykle těžko postižitelné stopy různých právních 

okruhů, jimž se ani majetky a državy českých panovnic nemohly vyhnout. Stěží také klást do 

jedné řady zřídkavé doklady z počátku 12. století s poměrně již hustými zprávami, které jsou 

k dispozici z konce přemyslovské (a místy počátku lucemburské) epochy.

Přes tato úskalí se Jitce Friedlové podařilo shromáždit užitečný a obsáhlý, třebaže 

hodně nevyrovnaný soubor dokladů o majetkových poměrech českých panovnic, ať kněžen 

nebo královen, a to i z mimočeských (zejména rakouských) oblastí. Zvláštní pozornost 

věnovala otázce kontinuální držby těchto pozemkových statků, zřetelně koncentrovaných ve 

vybraných regionech (výčet podán v závěru), což by naznačovalo společné výchozí základy. 

Již na začátku uchazečka správně konstatuje, že majetky panovnic nebývaly jejich plným 

vlastnictvím, ale tvořily spíše součást knížecího (královského) jmění (s. 8). Aby dobře 

interpretovala vnitřní charakteristiku těchto statků, podrobně sledovala, zda dispozice s nimi 

vydávaly panovnice ať jako kněžny či královny, ať jako vdovy ze své vlastní autority, nebo 

společně s manželem nebo alespoň s jeho vědomím. Ani tady se však nedá formulovat nějaké 
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obecně platné pravidlo, může to však naznačovat míru zájmu těchto urozených žen o správu 

jejich přímého i nepřímého pozemkového jmění, jehož kvalita mohla nabírat různou podobu. 

Pokud se dá zaznamenat, že české panovnice samy kupovaly některé statky nebo jimi byly při 

různých příležitostech obdarovány, pak Jitka Friedlová oprávněně hovoří o „osobním 

vlastnictví“ (s. 127 aj.). Uniklo jí poměrně málo co, možné by bylo ještě doplnit o zprávu 

z července 1315 (pokud jsem ji nepřehlédl), podle níž královna Eliška, manželka Jana 

Lucemburského, nechala vysadit německým právem bezmála třicet vesnic na Volyňsku, tedy 

majetek víc než slušný (RBM III, č. 269, s. 108-109). Jak se však k těmto statkům dobrala, 

zůstává otevřené. K literatuře ještě připomínku, že by se slušelo více využívat dílo Josefa V. 

Šimáka (České dějiny I.5), kde je kromě dalších i zpráva z Volyňska.

Potud je v obecné rovině vše v pořádku a oceňuji píli, s níž uchazečka k zadanému 

tématu přistoupila. I závěrečné shrnutí (s. 126-131) je střídmé, vyvážené a nepřekračuje rámec 

reálného, co nabízejí prameny. V přílohách nalezne zájemce tabulkový přehled známých 

dokladů (v mém exempláři ale chybí s. 153-164), doprovázený mapovým souborem s jejich 

teritoriálním rozmístěním. Lokacím jednotlivých míst ostatně věnovala autorka značnou 

pozornost i ve vlastním textu, rozvleklé a nadmíru podrobné údaje však někdy čtenáře spíše 

rozptylují. Práce je vybavena nezbytnými doprovodným materiálem, jako soupisem pramenů 

a literatury.

Ještě k členění předkládané diplomové práce. Za nepříliš vhodné považuji zvláštní 

vydělování důkladů na základě diplomatického na jedné a narativního materiálu na straně 

druhé, závažnější nedostatky v sobě ovšem skrývá oddíl o „sporném a fiktivním majetku“. 

Uchazečka sice obezřetně pracuje s falzy, aniž by však využila diplomatickou literaturu, pro 

CDM pak známé Šebánkovy korekce. Nemoj patřil k rozrodu Vršovců, nebyl tedy „Nemojem 

z Vrševic“ (s. 25), rakouské Babenberky obvykle zveme vévody, ne knížaty (s. 36), namísto 

„přívěšků“ je vhodnější hovořit o náležitostech, příslušenství či pod. (s. 42, 96 aj.). Spíše než 

o údělech mluvme raději o provinciích, jak ostatně stojí i v originálech (s. 46 aj.). U královny 

Kunhuty Štaufské (manželka Václava I.) postrádám velmi dobrý biografický medailónek T. 

Krzencka (Bohemia 31, 1990), podobně i tématickou literaturu k některým místům (jako 

vidžínské listiny, Hodonín). O druhé choti Přemysla Otakara II. hovoří Jitka Friedlová jako o 

Kunhutě Uherské, ač byla Rurikovnou a vhodnější je označení Kunhuta Haličská (s. 67n). 

Více péče by si zasloužil výklad o Neprobylicích (s. 65). Nadbytečné jsou v poznámkách 

uváděné dlouhé pasáže z textů listin.
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Závažnější výhrady si však nelze odpustit ve vztahu k technickým parametrům. Dost 

těžko se proniká do systému poznámkového aparátu. Dále, uchazečka běžně pracuje s edicí 

RBM I, ačkoliv ten je už dávno antikvován diplomatářem, když navíc víme, že některé kusy

nebyly z různých důvodů do CDB přejaty. Někde zbytečně zdvojeně citovány RBM i CDB. 

Některé odkazy jsou obtížně dohledatelné, za mnohé srovnej např. poznámky 41či 45, s. 21-

22. Kosmovu kroniku dlužno citovat podle Bretholzova vydání v rámci Monumenta 

Germaniae historica, moderní a již hojně citovanou edici Maiestas Carolina předložil v roce 

1995 B.-U. Hergemöller, novou kvalitní edicí disponuje i tzv. Dalimil. V těchto výtkách by 

bylo ještě pokračovat. 

S ohledem na tyto připomínky, současně však s respektem k množství zvládnutého 

materiálu a snaze vyrovnat se s interpretačně náročným tématem navrhuji ohodnotit 

diplomovou práci Jitky Friedlové majetkové zajištění panovnic do počátku 14. století stupněm 

výborně až velmi dobře, podle toho, jak vyzní vlastní obhajoba.

Praha, 23. srpna 2015

prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.




