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10:16 Předsedkyně komise doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D. zahájila obhajobu, 

představila sebe, přítomné členy komise a přítomné oponenty. Přítomným pak představila 

studentku.  

10:20 Školitel prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. seznámil přítomné stručně se svým 

hodnocením studia Markéty Novotné a její disertační práce, které uvedl ve svém písemném 

vyjádření.  

Uchazečka vstoupila do doktorského studia v roce 2008, to probíhalo standardně – zkoušky 

byly skládány v řádných termínech a poté se uchazečka koncentrovala na zpracování své 

doktorské práce. Lenní téma je problematika, které se z valné většiny váže k období 

středověku. Markéta Novotná se ale pustila do období poněkud mladšího, soustředila se na 

strukturu statků hradu Karlštejna. V první části práce se věnuje zhodnocení literatury, týkající 

se tématu, která je nesmírně rozsáhlá a obsažná, názory jednotlivých autorů velice různé. 

Stejně tak probíhaly disputace o tom, co lenní institut vlastně byl. V kapitole Sen o strážci 

hradu Karlštejna se uchazečka vyslovuje k významu Karlštejna v českých dějinách, hodnotí 



jeho nadčasový význam. Těžištěm práce je třetí kapitola – Markéta Novotná se zde pokusila 

manskou soustavu v daném časovém období rozkrýt, všímá si její struktury a obsazení. Jedná 

se o exkurz do sociotopografie karlštejnské manské soustavy v 17. a 18. stol. Zajímavé jsou 

zde zápasy o purkrabský úřad v předbělohorském a raně pobělohorském období, o kterých se 

v dosavadní historiografii vyskytovalo spíše obecné povědomí, nicméně Markéta Novotná 

přispěla k bližšímu poznání událostí této doby. Práce stojí na výzkumu původního archivního 

materiálu – autorka věnovala pozornost hospodaření manských statků a karlštejnské manské 

soustavy jako celku. Školitel navrhuje disertační práci k úspěšnému obhájení.  

10:27 Kandidátka seznámila přítomné s tezemi své práce. V části teoretické se věnovala 

uchopení lenního institutu v české a zahraniční historiografii, v další části zase vnímání výše 

zvolené soustavy v kontextu různých pramenů popisujících hrad Karlštejn od 16. do 20. 

století – shromáždila různé narativní, ale i další popisy Karlštejna, jako například topografie či 

průvodce, a zaměřila se na jejich vypovídání, a to nikoliv z hlediska faktografického, ale 

především s ohledem na to, jak bylo toto vypovídání od raného novověku až po dvacáté 

století konstruováno. Cílem této kapitoly by nemělo být zpochybnění často opakovaných 

faktů o Karlštejně či zdejší manské soustavě, ale spíše snaha ukázat, nakolik toto vypovídání, 

které vycházelo jak ze soudobého vědění, tak například i z příslušného žánru, ovlivňovalo a 

dodnes ovlivňuje způsob, jak i my dnes popisuje příslušné skutečnosti. Třetí, hlavní část 

disertační práce se již týká problematiky lenního institutu, jedná se o faktografický rozbor – 

autorka se věnovala karlštejnské manské soustavě a jejímu srovnání s lenními soustavami téže 

oblasti, křivoklátskými a dobříšskými. Základní osou se staly prameny vypovídající o manské 

správě, především první dva karlštejnské manské kvaterny, které autorka zároveň 

interpretovala jako vnější projevy určitých procesů, jež souvisely se zdejšími lény, panstvím 

či komorou. V závěru autorka připojila čtyři samostatné exkurzy, které se týkají samostatných 

statků – Tetína, Řitky, Smolotel a Vonoklas, které přinesly jiné specifické problémy. Při 

výběru jednotlivých lenních statků k popisu byla jedním z kritérií například jejich velikost, 

podoba vlastní sídelní jednotky či poloha statku vůči vlastnímu karlštejnskému panství.  

10:33 Oponent prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. seznámil přítomné s hlavními body svého 

posudku se závěrem, že doporučuje předloženou práci k obhajobě s hodnocením „prospěla“.   

Autorka si jako téma vytýčila výzkum fungování manské soustavy na statcích českého krále 

v raném novověku, nicméně se soustředila pouze na jediné panství, což jí poskytlo možnost jít 

do hloubky. Avšak ponechala stranou problematiku lenních vztahů v raném novověku jako 



celek (tj. kde systém přetrval, kde se rozpadl atd.) Výtka: Mělo být uvedeno v názvu, že se 

jedná o jedno panství. Práce se člení na tři kapitoly, jež ukazují autorčin hluboký průnik do 

literatury. Oproti avizovanému období se jedná převážně o medievistickou literaturu. 

K ranému novověku je zde řečeno poměrně málo. Zajímavá je druhá kapitola, jež odpovídá 

současnému zájmu o paměťovou kulturu. Autorka zpracovala domácí literaturu, která 

s tématem sice souvisí vzdáleně (spíše práce literárních historiků než historiků v užším slova 

smyslu), dokázala ji však zvládnout. Pomíjí však překlady zahraniční literatury. Autorčin 

výklad je ale velmi zajímavý, měl být ovšem zařazen spíše na závěr, kam se obvykle umísťují 

kapitoly o druhém životě. Třetí kapitola již zpracovává vybraná léna: je to zajímavé 

pojednání, ukazuje novou funkci, kterou soustava nabyla. Výklad je doplněn o přílohy, které 

prohlubují naše poznatky. Znalost o fungování hradních lén byla posunuta vpřed. Výtka: 

autorka eviduje podrobnou literaturu místopisnou, nikde ji ale souhrnně nehodnotí (dílčí 

studie.) Jen drobné nepřesnosti, též překlepy v menší míře. Výtka: názvy kapitol a podkapitol 

– to ztěžuje čtenářovu orientaci v práci. Doplnit podtituly, které by objasnily, oč v kapitole 

jde. Určitá nevyváženost struktury, přílišná popisnost třetí kapitoly.  

10:44 Oponent prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. seznámil přítomné s hlavními body svého 

posudku a se závěrem, že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě s hodnocením 

„prospěla“.  

Tematika lenního institutu je z hlediska raného novověku nová. Zaměřením jen na Karlštejn 

autorka nemohla využít možnosti, které jí toto téma nabízelo. Oponent doporučuje přidání 

podtitulu o Karlštejně. Oponent dále konstatuje, že autorka navazuje na diplomovou a 

rigorózní práci, a kvituje s potěšením, že předložená práce není s předchozími identická, ale 

staví na nich. Dále oceňuje znalost tematiky, schopnost zasadit výzkum lén do širšího 

kontextu. Druhý oddíl doporučuje oponent zařadit na konec, protože se jedná se o formování 

paměti místa, které hrálo významnou roli v pojetí české státnosti. I když autorka brala v potaz 

závěry z historické a literárně historické literatury, závěrečné teze jsou volnější. Ohledně 

studia narací o Karlštejnu v 19. stol. oponent doporučuje hledat komplexnější důvody ve 

vztahu české historiografie k pobělohorskému období obecně, nejen ke Karlštejnu.  

Třetí část má spíše kompilační charakter. Jedná se o archivní výzkum propojený s výkladem o 

manské soustavě. Oponent oceňuje jedinečnost těchto pramenů a krásně ukázaný dopad 

důsledků stavovského povstání na manskou soustavu.  

Oponent kritizuje fakt, že autorka používá Hájkovu kroniku z počátku 19. stol., protože 

existuje nové nedávné úplné vydání kritické edice i s transliterací.  



Celkově se jedná o přínosné, solidně zpracované pojednání, vykazující schopnost heuristiky, 

kritiky, analýzy problémů, zobecnění poznatků a zasazení do kontextu.  

10:52 Kandidátka Markéta Novotná reagovala na posudky oponentů. Výtky uznala. Uznala 

chybu ve využití staršího vydání Hájkovy kroniky. Druhá kapitola má osobní rozměr, 

podnětem pro její vznik byly reakce a otázky z řad kolegů-doktorandů v semináři. V rigorózní 

práci se věnovala jednotlivým aspektům lenního institutu. Při psaní disertační práce se 

objevila nutnost znovuvyužití středověkých pramenů i při práci s raně novověkými prameny, 

a revidovat některé závěry.  

10:55 Prof. Maur položil doplňující otázku. Zajímá jej, co kandidátku vedlo k tomu, že volila 

široký titul a nakonec se soustředila jen na Karlštejn? Širší název je zavádějící a matoucí. 

Název doplnit o podtitul. Markéta Novotná objasňuje, že volila titul, který by disertační práci 

odlišoval od jejích předchozích kvalifikačních prací.   

10:57 Předsedkyně komise vyzvala členy komise k dotazům a zahájila diskusi. Doc. Holý 

žádal vysvětlení pojmu „vypovídá“. Míní autorka výpovědní hodnotu pramene nebo narace? 

Kandidátka vysvětluje, že v  práci přicházela i se svými vlastními výrazy. Např. pojem 

„vypovídání“ upřednostnila před slovem „výpověď“ ve smyslu aktérské výpovědi, protože 

chtěla více akcentovat vliv vnějších struktur, než je tomu v případě výpovědi. Další otázka 

doc. Holého se týkala konkrétně Karlštejna, který sehrával úlohu ve vztahu ke korunovačním 

klenotům a zemským privilegiím. Sehrávala jeho manská soustava nějakou úlohu při převozu 

klenotů a privilegií? Kandidátka v pramenech nenarazila na žádnou zmínku ohledně této věci, 

domnívá se ale, že manové spíše žádnou takovou roli nesehrávali.  

Dr. Zdichynec se ptá, jestli autorku zajímaly spíše vztahy nebo konkrétní lidé? Když 

kandidátka přemýšlela o koncepci, měla představu o lidech, které by chtěla zmínit a dát do 

nějakého kontextu. Částečně se inspirovala modelem prof. Bůžka, ale chtěla ho s něčím 

zkombinovat. Výsledkem je kombinace výzkumu lidí a statků. 

Dr. Zdichynec se dále zeptal, jestli kandidátka v pramenech narazila na církevní správu? 

Markéta Novotná vysvětlila, že církevní správu vynechala. Jen částečně ji zmiňuje u 

některých karlštejnských manů.  

Prof. Bůžek se dotázal, jaký má kandidátka názor na práce Rudolfa Anděla. Kandidátka tyto 

práce považuje za inspirativní. Prof. Bůžek se dále zeptal, s čím se manové v okolí Karlštejna 

identifikovali? S Karlštejnem, nebo jejich predikátem, nebo s čím? Jak se např. podepisovali 

v dochované korespondenci? To vypovídá o tom, jestli je pro ně důležitější Karlštejn než 



jejich statek. Markéta Novotná odpověděla, že se manové spíše identifikovali s vlastní velmi 

širokou společenskou skupinou. Připomíná existenci tzv. manských skříní na Karlštejně. 

Mohly být nějakým znakem, je ale otázkou, co z toho vyvodit.  

Prof. Žemlička vyslovil názor, že manské soustavy mimo Karlštejn měly smysl do 16. stol., 

poté se ale stávaly věcí užitkovou a tedy o soudržnosti manů se nedá hovořit. Pověřováni 

úkoly jsou ještě ve 14. stol., ale toto postupně mizí. Spíše jde o zdání něčeho, co v podstatě 

nefungovalo.  

Prof. Bůžek se dále otázal, jestli kandidátka sleduje práce Davida Venclíka. Markéta Novotná 

odpověděla, že se Venclíkova práce mj. stala jedním z podnětů ke druhé kapitole její 

disertace.  

11:14 Předsedkyně komise ukončila samotnou obhajobu a komise zahájila neveřejné zasedání 

o klasifikaci obhajoby disertační práce.  

11:19 Předsedkyně komise seznámila studentku a přítomné s výsledkem obhajoby: komise 

hlasovala zdvižením ruky. Počet členů komise 6 – přítomno členů komise 4 – kladných hlasů 

4 – záporných hlasů 0. Obhajoba disertační práce byla klasifikována „prospěla“. 

 

Zapisovatel: Mgr. Helena Chalupová  
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