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Problematika lén a lenního zřízení patří k relativně trvalým problémovým okruhům jak 

historiků středověku, tak raného novověku. Za dobu svého trvání prošel lenní institut 

v českých zemích, ovšem zdaleka nejen v nich, složitým vývojem, aby se v závěru svého 

trvání v podstatě sám rozpustil jako přežilý relikt „starých časů“ (zrušení 1869). Jeho 

výrazným a dost pozoruhodným vzorkem, totiž uplatněním lenního zřízení na statcích 

českého krále ve vztahu k hradu Karlštejnu, se v předkládané disertační práci zabývá Mgr. 

Markéta Novotná, a sice s přednostním důrazem na raně novověký vývoj, konkrétně na málo 

zpracovaný úsek od poslední třetiny 16. do přelomu 70. a 80. let 17. století. Teoretická a 

metodická základna, z níž vychází, je ovšem mnohem širší, a jak uchazečka ohlašuje v úvodní 

části, má složitou historiografickou minulost. Prvotní badatelský zájem se koncentroval 

především na středověké kořeny celého jevu. Od základní studie Heinricha Mitteise, dodnes 

tvořící hlavní odrazový můstek dalšího bádání, vstupuje lenní problematika i do současného 

místy živého diskursu, který před časem odvážně rozčeřila práce Susanne Reynolds. Stranou 

nenechala Markéta Novotná ani výzkum lén a lenních systémů v českých podmínkách, 

začínaje romantizující studií Chmelenského a konce současnými autory. 

 Vlastnímu jádru předchází kapitola nazvaná „Sen o strážci hradu Karlštejna“. Mapuje 

roli Karlštejna, jehož výjimečnou roli v národních dějinách není třeba na tomto místě rozvádět 

(naposledy souborná publikace Karlštejn a jeho význam v dějinách a kultuře, Praha 2010, 

kam přispěla i Markéta Novotná studií: Karlštejnská manská soustava), v reflexi 

postmedieválního i novodobého historického myšlení. Tato partie se sice poněkud vymyká 

z koncepce celé práce, na druhé straně však usnadňuje číst osudy Karlštejna i z úhlu jeho 

nadčasového symbolického rozměru. 
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 Těžiště disertace spočívá v kapitole III., opřené hlavně o dvě navazující pozemkové 

knihy, které pojišťují majetkové záležitosti vlastníků karlštejnských lenních statků. Tvoří 

součást desek dvorských a jsou známé jako první (DD 111) a druhý (DD 112) karlštejnský 

manský kvatern. Kromě toho uchazečka využila další souvztažné prameny a samozřejmě i 

náležitou literaturu, která se váže jak cíleně ke karlštejnské situaci, tak obecně k tématu 

lenního zřízení v etapě už za jeho středovou kulminací. Výsledkem je podrobný vhled nejen 

do vlastní manské soustavy a jejích proměn, ale také do dějinné role jejích formálních 

představitelů (karlštejnští purkrabí). Sám purkrabský úřad se  v turbulencích 

předbělohorského období a hlavně po Bílé hoře stává objektem mocenských zápolení, které 

v důsledku znamenají jeho pozvolný a nezadržitelný prestižní pokles. Ten nakonec vedl až 

k jeho zrušení (1625). I samotná léna, jak robotná, tak rytířská, procházejí složitými 

peripetiemi. V tom je také, soudím, zapotřebí hledat jeden z přínosů dotčené disertační práce, 

projektovaný na pozadí dramatické politické situace. Autorka zároveň sleduje a prezentuje 

úřednické kariéry řady významných i méně důležitých osobností, čímž 17. století „zalidnila“ 

o cenné personální detaily, které se v širších souvislostech dají uplatnit i v jiných tématech. 

Ve formě exkurzů se zvláštní pozornost koncentruje na několik manských statků, které 

vzájemně nesousedí (Tetín, Řitka, Smolotely, Vonoklasy). Závěr patří tabulkám, v nichž jsou 

přehledně sumarizovány některé vybrané jevy (velikost lén apod.). 

 Mgr. Markéta Novotná prošla a zpracovala úctyhodné množství původního archivního 

materiálu, v první řadě knih DD 111 a DD 112, a na jeho exploataci také stojí prakticky celá 

disertace. Kromě majetkových, kariérních či demografických aspektů místy věnovala i 

průhledům do hospodaření manských statků i karlštejnské „soustavy“ jako celku. Všímá si 

ekonomických trendů a jejich odrazu v agrární produkci manských statků. Věnuje péči zvláště 

lesnímu hospodaření, případně obilnářství a chovu dobytky, přesto se domnívám, že 

hospodářské otázky by si mohly zasloužit koncentrovanější pozornost. Prameny jsou k tomu 

dost příhodné. Někde autorka využila výpovědí Berní ruly, leccos by napověděl zejména 

tereziánský katastr, třeba svým bonitním ohodnocením půdy. 

 Nic to však podle mého soudu nemění na skutečnosti, že uchazečce se podalo 

vniknout do agendy karlštejnské manské struktury a ukázat její vývoj v průběhu jednoho 

poměrně exponovaného století. Díky rozsáhlým archivním rešerším ukázala, s čím se 

potýkala manská soustava i jednotlivé statky, jak byly zatíženy a jaké z toho plynuly konečné 

efekty, případně co vedlo k poměrně častým majetkovým obměnám. Práce je vybavena 
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standardním aparátem a vykazuje všechny potřebné náležitosti včetně poznámkového aparátu, 

bibliografie a příloh.  

  Z těchto důvodů si dovoluji navrhnout disertační práci Mgr. Markéty Novotné Lenní 

institut na statcích českého krále v raném novověku k úspěšnému obhájení a k udělení 

vědeckého titulu Ph.D. 

 

Praha, 7. května 2016 

prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. 

 

 

 

 

 


