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 Disertační práce je věnována tematice, která v české historiografii dosud nezaujímala 

výraznější postavení. Poměrně malá zpracovanost problematiky lenního institutu v raném 

novověku nabízela autorce široké badatelské pole s možností pokládat si řadu originálních 

otázek a hledat na ně odpovědi. Je škoda, že tento potenciál překládaná práce využívá jen 

částečně, protože je omezena jen na relativně malou část manského systému. Za jistý problém 

považuji v této souvislosti název práce – slibuje široký pohled na problematiku lén na 

královských statcích, ve skutečnosti jde o poměrně úzkou sondu do manské soustavy panství 

karlštejnského. Samozřejmě toto omezení bylo dáno především dochovanými prameny, přesto 

bych považoval za korektní uvést karlštejnské zaměření v titulu či podtitulu disertace a jeho 

volbu v textu blíže vysvětlit. 

 V úvodu disertační práce M. Novotná stručně vymezila své téma, vysvětlila stavbu 

práce, která se skládá ze tří základních tří základních oddílů, závěru a několika příloh. 

V prvním oddílu seznamuje s výzkumem lenního institutu v historiografii, a to chronologicky 

nejprve stručně v hlavních proudech historiografie evropské a poté podrobněji i v dějepisectví 

domácím. Nelze než ocenit její schopnost zasadit historický výzkum lén do širšího kontextu, 

který pojímá jako „historiografický diskurs“. 

 Druhý oddíl je jakýmsi pokusem o vylíčení pojetí hradu Karlštejna v myšlení raného 

novověku a 19. století, což má podle autorčina záměru „podchytit specifický systém 

vypovídání, který se kolem této problematiky, zvláště v devatenáctém století, vytvořil“. 

Současně zde autorka hodlá zjišťovat, jak stará pojetí ovlivňují moderní (tedy i dnešní) 

nazírání na danou problematiku (s. 21). Náplň tohoto oddílu tvoří přehled výkladů 

o Karlštejnu v raně novověké historiografii (Hájek, Beckovský a především Balbín), v textech 

z doby osvícenství (Riegger, Pelcl, Schaller) a v historickém myšlení a kultuře 19. století 

(Třebízský, Tomek, Dostál). Literárněhistorické pojetí uvedené pasáže umožňuje podchytit 

základní myšlenková schémata, která se v jednotlivých obdobích ke Karlštejnu vázala. Pro 19. 

století je uvedený výzkum správně zakotven v širším kontextu české národní emancipace, 

nicméně by podle mého soudu bylo užitečné vzít důrazněji v potaz také kulturní vlivy 

romantismu jako uměleckého a myšlenkového směru. Uvedený oddíl je celkově zdařilou 

sondou do formování „paměti místa“, které hrálo (v důsledku osobnosti Karla IV. i uložení 

korunovačních klenotů) svou roli ve vnímání české státnosti. Nicméně jeho souvislost 

s těžištěm disertační práce, tedy s výzkumem karlštejnské manské soustavy, se mi jeví jako 

poměrně volná. Jinými slovy, i když autorka brala v potaz i historické a literární ztvárnění 

karlštejnské manské problematiky, její závěry z této kapitoly se pro vlastní výzkum jeví spíše 

jako vedlejší. Například mi jako zjednodušující připadá její teze, že karlštejnské dějiny 

odehrávající se po roce 1625 byly historiografií dlouho opomíjeny či negativizovány 

„následkem historiografické narace 19. století“ (s. 48, opakováno v závěru na s. 189). 

 Těžištěm práce je třetí oddíl, rozsahem největší (80 s. a téměř 50 dalších s. exkursů ke 

čtyřem lenním statkům), jenž je založený na pramenném výzkumu a systematicky sleduje 

vývoj karlštejnské lenní soustavy ve zhruba stoletém období, od 70. let 16. do 70. let 17. 

století. Poněkud překvapující je skutečnost, že výklad je od svého počátku věnován dějinám 

manské soustavy v raném novověku a že je v práci naprosto opomenut její vznik a vývoj ve 

středověku – soudím, že by bylo vhodné tyto záležitosti přinejmenším stručně rekapitulovat. 

Na vlastním přístupu M. Novotné oceňuji výše zmíněný pramenný výzkum, její líčení dějin 

manské soustavy sice místy splývá s výkladem o vzniku a vývoji pramenů, což však vyplývá 

z jejich charakteru a jedinečnosti. Na autorčině výkladu je samozřejmě zajímavý a přínosný 

především dopad politických a vojenských událostí stavovského povstání na karlštejnskou 

manskou soustavu. Silnou popisnost a nesporný důraz faktografii, které jsou pro tento oddíl 



charakteristické, chápu jako nezbytnou součást pramenného výzkumu. Oceňuji také exkursy 

do dějin čtyř vybraných lenních statků (Tetín, Řitka, Smolotely a Vonoklasy), které tvoří 

samostatné a jistě pracně konstruované sondy s množstvím biografických údajů. Hodnotná je 

i příloha obsahující faktografické údaje ke karlštejnské lenní soustavě ve studovaném období. 

 Pokud jde o výhrady, ty hlavní jsem již uvedl výše. Pro další práci s tímto textem bych 

však autorce doporučil také více přesnosti při citování literatury – například spoluvydavatelka 

Akademického atlasu českých dějin se nejmenuje Semotánová (s. 5, 228) nýbrž Semotanová; 

první díl Beckovského Poselkyně nevyšel tiskem roku 1711 (s. 21, 200), ale 1701; Petráňova 

Staroměstská exekuce nebyla vydána třikrát (jak je uvedeno v textu na  s. 81), nýbrž čtyřikrát 

(1971, 1985, 1996 a 2004); u latinské citace Balbínových Miscellaneí je nelogické užití 

německého termínu Band (s. 23-25, 60, 200). Jistá nezkušenost autorky, která byla ve svých 

předchozích kvalifikačních pracích orientována spíše na středověké dějiny, zřejmě také 

zapříčinila její přístup k Hájkově kronice – je nezvyklé a naprosto zbytečné užívat přetisk 

Hájkovy kroniky z roku 1819, když v roce 2013 vyšla její moderní a odborně velmi vyspělá 

edice. Určitou nedokonalostí práce je také nepříliš přehledný a snad až moc stručný obsah, 

jenž neumožňuje dobrou orientaci v textu. 

 

 Celkově mohu konstatovat, že přes výše uvedené výhrady předložila Markéta Novotná 

přínosné a solidně zpracované pojednání. Prokázala rozsáhlý přehled ve zkoumaném tématu, 

dobrou znalost pramenné základny, schopnost pramenné heuristiky a kritiky, samostatné 

analýzy problémů a konečně i dokázala své poznatky zobecnit a zasadit do širšího kontextu. 

Soudím, že její disertační práce vyhovuje požadavkům kladeným na doktorské disertace, 

a proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením prospěla. 

    

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 17. srpna 2016             Prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. 

 


