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Svou diplomovou práci David Koryta věnoval Albrechtu Rendlovi z Oušavy, 

osobnosti, jejíž jméno je v souvislosti s událostmi přelomu pozdního středověku a raného 

novověku často citováno, ale podrobnější historické studie se dosud nedočkala. Autor se 

úspěšně pokusil o Rendlovu biografii, k jejímuž vykreslení využil edičně zpracované prameny 

a dostupnou literaturu vázanou k tématu v jeho širších souvislostech. 

Po přehledu a zhodnocení použité literatury a pramenů stručně nastínil politické 

poměry v Českém království za vlády jagellonské dynastie. Následující kapitola se již týká rodu 

Rendlů z Oušavy, jejich genealogie a majetkovým poměrům. Slouží též jako úvod ke 

společenskému zařazení Albrechta Rendla. Počátek jeho kariéry důvodně spojuje se Zdeňkem 

Lvem z Rožmitálu, v jehož službách se mohl nezámožný, drobný šlechtic uplatnit (ke kariérám 

mužů v obdobném postavení mohl autor více využít studie Václava Bůžka, které cituje). 

Získání úřadu purkrabí pražského hradu bych nepovažovala za pomalý vzestup; stálo by ale asi 

za zmínku, jak se postupně vytvářela hierarchie zemských úřadu v poměru k společenskému 

postavení jeho držitelů, jinými slovy, zmínit se o úřadech, na něž mohli dosáhnout nižší 

šlechtici. Toto vymezení by se hodilo i pro další výklad spojenectví obou šlechtických stavů 

proti královským městům. A nakonec i pro charakteristiku Rendlova působení ve šlechtickém 

táboře i pozdější odklon od něj. Důležitá je zmínka, že za výkon úřadu královského prokurátora 

(1498- 1509) měl být Rendl finančně odměňován. Myslím, že tento moment je zásadní pro 

pochopení postupné byrokratizace úřadů spjatých se soudními a finančními záležitostmi 

království (dovršené za Ferdinanda I.). Nikoliv tedy urozenost, ale právní znalosti a zkušenost 

se staly doporučeními pro obsazení zmíněných úřadů. Na místě je proto otázka, jaké odborné 

znalosti Rendla k úřadu prokurátora předurčovaly a kde je nabyl.  

V práci mi chybělo zařazení Albrechta Rendla do skupiny úřednické šlechty, nebo jeho 

srovnání (lze-li) s jinou podobnou osobností. Po polovině 15. století se šlechtická seskupení 

výrazně měnila, mezi špičky šlechty pronikly nové rody, některé úspěšně na dlouhá léta (viz 

např. Lobkovicové, či Smiřičtí), jiné se již v druhé generaci z výsluní politického života 

z různých důvodů ztratily. Je tudíž na místě ptát se po způsobu Rendlova vzestupu i jeho mezí!  



V nepochybně důležité kapitole „Naučení pana Albrechta Rendla synům dané“ ( s. 71–

79) se autor pokusil o srovnání tohoto textu s jinými šlechtickými naučeními své doby, zvláště 

s dílem Jana z Lobkovic na Hasištejně. Škoda, že zde chybí literární rozbor tohoto oblíbeného 

žánru, z něhož by lépe vyplynul Rendlův postup a odlišnosti od obvyklého vzorce (více 

sebeprezentace). Konstatování, že Rendlovo Naučení „nemá zdaleka nic společného s žádným 

dalším naučením“ (s. 76) vyznívá trochu do prázdna. Přijatelné je autorovo zhodnocení 

Rendlova textu jako víceméně stylizované autobiografie. Z výkladu však nevyplývá tvrzení, že 

Rendlův spis je orientován „více prakticky a postrádáme u něj dobově běžný koncept 

individuality“ (s. 79). Trochu krkolomně zní v závěru práce tvrzení, že „Albrechtův význam 

v rámci rodu podtrhuje i jeho osobní zpověď ve formě „Naučení! Správné je ale konstatování, 

že označení „naučení“ je zavádějící (s. 89). Stejně jako střízlivé hodnocení Rendlovy osobnosti 

(s. 94). 

Diplomová práce Davida Koryty přináší řadu nových poznatků, které někdy zanikají 

v poněkud lakonickém výkladu, v němž se ztrácí i jasnější odpověď na otázku: Jak se mohl 

Albrecht Rendl stát pro stavy tak nepostradatelnou osobou? Nepochybně však má autor pravdu, 

tvrdí-li, že jde o postavu zajímavou i rozporuplnou, která si zaslouží pozornost.  

 

Celkově považuji práci za zdařilou, doporučuji ji k obhajobě, která by měla prokázat, 

zda jde o práci velmi dobrou nebo výbornou. 
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