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Posudek vedoucího práce 

 

 

Diplomová práce Jitky Friedlové se zabývá tématem majetkového zajištění kněžen a královen 

do počátku 14. století. Cílem diplomové práce bylo zaměřit se na majetkové zajištění 

v období staršího středověku a před tzv. vydělením věnných měst, což dosud nebylo 

soustavněji sledováno.   

 Práce je rozdělena do osmi částí, přičemž nejprve následuje úvod, kde byly stanoveny 

tyto otázky: 1) základní výchozí již byla zmíněna, tedy ve smyslu zjištění stavu majetkové 

držby jednotlivých panovnic. 2) Na tato zjištění navazuje otázka zjistit jak a zda manželky 

knížat a králů mohly s majetkem disponovat, a tudíž jaká měly k majetku práva. 3) Vyčlenění 

vztahu k majetku jako k držbě, neboť pravým vlastníkem byl manžel, a tudíž je otázkou, za 

jakých okolností k manipulaci docházelo, tedy zda samostatně nebo souběžně. 4) Další otázka 

spočívala v rozlišení majetku ve smyslu věna, obvěnění či osobního majetku. 5) A konečně 

klíčovou otázku rovněž představovalo sledování případné kontinuity v držbě statků 

jednotlivými panovnicemi. 

Druhá kapitola práce představila nezbytný rozbor pramenů a literatury k tématu, 

přičemž tato sumarizace ukázala, že ženská problematika z pohledu majetku, či právního 

postavení manželek vládců a potažmo i manželství, nepatří k příliš často reflektovaným 

tématům v historiografii. Jako třetí následuje popis užitých metodických postupů 

diplomantky. Zde autorka oprávněně uvádí, že klíčovým (byť ne jediným) je pro starší 

středověk k danému tématu diplomatický materiál, předně listiny, které obsahují zachycení 

právního stavu jednotlivých majetků či událostí s tím spojených, neboť právními 

kodifikacemi pro takto  tematicky vymezenou práci nedisponujeme. Zde lze ocenit 

uvědomělý přístup diplomantky, že tuto více teoretickou kapitolu zahrnula do diplomové 

práce, ve smyslu popisu jednotlivých metodických kroků a jejich formulace v souladu 

s metodikami historikovy práce, neboť podobné pasáže obsahují spíše až disertační práce.  



Ve čtvrté kapitole s názvem Postavení ženy a majekoprávní uspořádání se nalézá 

členění do tří podkapitol, které následně tvoří pandán k páté kapitole přímých dokladů 

konkrétních držeb. První z podkapitol čtvrtého bloku sleduje pojetí panenství a manželství ve 

vztahu k vlastnímu věnu a rovněž postavení ženy ve společnosti. Zde je zvlášť záslužný záběr 

prostudované literatury k ženské problematice včetně pramenů, počínaje narativními prameny 

od raného středověku. Rovněž i výklad pojmů (od. str. 20), které se týkají obsahu slov „dos“ a 

„dotalicium“ včetně dalších terminologických specifik jmění v rodině a jeho dělení. Druhá 

podkapitola obsahuje postižení vdovství, a to opět v souladu s postavením vdovy ve 

společnosti, a také s akcentem na zajištění vdovského majetku či otázky dalšího případného 

sňatku. Třetí podkapitola již pojednává o postižení dokladů o věnných statcích panovnic ve 

vztahu k mladším právním dokladům a o možnostech manipulace s nimi. Zde by bylo snad 

možné vytknout takovéto členění. Tato podkapitola by – pokud má být předsazena pro 

srovnání s následnými doklady o držbách ve starším středověku – měla být samostatnou 

kapitolou práce, neboť obsahuje komparace od středověku až po raný novověk. 

Pátý oddíl diplomové práce je rozčleněn do pěti podkapitol. První z nich (5.1.) 

obsahuje hlavní jádro diplomního celku, a to výčet konkrétních dokladů držeb. Pro 

přehlednost zvolila diplomantka formu medailonů jednotlivých kněžen a královen vždy 

s odkazem na přílohu v podobě tabulky a zakreslení majetku do mapy/map. U každé 

panovnice hodnotila diplomantka nejen doklad nálezu statku či území, ale popsala a vyzdvihla 

i disponování a častou formu součinnosti s manželem. Vedle známých případů agilních 

panovnic v tomto smyslu (např. kněžny Alžběty Uherské či královny Konstancie) vystoupilo 

do popředí množství zachycených lokací u jednotlivých žen, které nebyly takto sumarizovány. 

Tabulky a mapky jsou v práci proto přehlednou a vítanou pomůckou kvantifikace. Nejvíce 

dokladů pak přirozeně Jitka Friedlová snesla ze 13. století, kde například poznatky u Kunhuty 

Haličské (Uherské) potvrzují a ukazují na agilitu této panovnice oproti zažitému obrazu 

nevýrazné postavy, která „jen tzv. podléhala“ mužským protějškům. Obdobně aktivně 

k připsaným statkům přistupovala na základě zjištěného také např. Guta Habsburská.  

Ve druhé podkapitole (5.2) pak autorka vyčlenila zprávy narativních pramenů, což lze 

ocenit proto, že jejich dikce a obsah býval odlišný od listinného materiálu, a proto je třeba 

k jeho hodnocení přistupovat obezřetně. Důvodem takového postupu může být i to, že např. o 

věnných městech královny Elišky Rejčky se dozvídáme tzv. jen z textu Zbraslavské kroniky, 

a to ještě neúplně oproti zažité představě výčtu věnných měst (str. 92 a pozn. 244). 

Podkapitolu 5.3., která popisuje sporný a fiktivní majetek můžeme hodnotit však 

dvěma směry. Lze obecně konstatovat, že pro čtenářovu pozornost by bylo vhodnější rozepsat 



jednotlivá falza k dokladům o držbě v předcházející podkapitole 5.1. Nicméně autorčin záměr 

lze chápat jako snahu o vytvoření přehledného výčtu těchto sporných informací. Pokud by 

však autorka s tématem pracovala i v budoucnu, doporučuji toto k přehodnocení. Jako výtku 

bych zde uvedla chybějící citace studií Jindřicha Šebánka k listinnému materiálu. Autorka 

uvádí pouze jednu z jeho prací na toto téma.  

Současně doporučuji zkontrolovat poznámkový aparát, kde diplomantka s jistou 

pečlivostí cituje vedle edice CDB I i starší, dnes již nepoužívanou edici RBM I. Obě edice 

cituje však souběžně, tudíž se jedná o přepečlivé uvádění všech typů edic. V tomto smyslu je 

ale pak na škodu, že vypadla základní edice Kosmovy kroniky od Bertolda Bretholze. 

Přes tyto protichůdné nedostatky v poznámkovém aparátu, musím dále však 

vyzdvihnout podkapitolu 5.5., kde si diplomantka všímá role panovnic v majetkovprávních 

jednáních. Na základě dříve zjištěných faktů střízlivě posuzuje míru aktivity a možností žen i 

eventuální součinnost s chotěm. Neuchyluje se k přehnaným závěrům o potlačování možností 

žen při správě majetku ze strany manžela. Naopak rozebírá jednotlivé případy a konkrétní 

kroky, které v celkovém výčtu přinášejí odpovídající závěry, prosté jednoduchých 

generalizování o vždy špatném postavění žen v manželství v dobách minulých. Míra správy 

panovnic, ať už samostatně se souhlasem chotě, nebo přímo spolu s ním, je pak opět dobře 

viditelná pro sumu informací zvláště ze 13. století, kde aktivně vystupuje z pramenů zajímavě 

již zmíněná královna Kunhuta Haličská.  

Závěr diplomové práce pak přináší shrnutí zjištěných informací. Práce i přes (díky 

stavu pramenné základny) různorodý počet a míru zachycení jednotlivých statků, způsobů 

držeb a disponování s nimi ukazuje, že autorka prostudovala obsáhlé množství pramenného 

materiálu, snesla záslužný a rozsáhlý výčet informací o stavu majetkové držby jednotlivých 

panovnic. Poukázala například na místa koncentrací těchto statků v konkrétních lokalitách 

Čech či Moravy. V tomto smyslu se jedná o první takovýto sumář, který reflektuje jak 

diplomatické, tak narativní zprávy k vytčeným otázkám. Přehledně a přesvědčivě doložila 

také ty statky, které vykazují opakovanou držbu a které nikoliv. Tím poukázala na nutné 

rozlišování mezi těmito veličinami a nesměšovaní majetkové výbavy do pouhé či 

předpokládané držby tak, jak ji chápeme v mladším období při vytváření konvolutu věnných 

měst. 

Pokud diplomantka obhájí výše řečené výtky, které tkví především na poli přehlédnutí 

a nepřesností v poznámkovém aparátu a neshledá-li obhajoba zvláštní nedostatky v její práci, 

navrhuji, aby byla práce hodnocena známkou výborně. 

 


