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Tématem diplomní práce D. Koryty se stala biografie Albrechta Rendla, zasazená na jedné 

straně do historie rodu Rendlů z Oušavy a na straně druhé do kontextu dobové politiky. Práce 

má přehlednou strukturu: po zhodnocení literatury a pramenů uvádí do situace v Českém 

království jagellonské doby. Pak se již věnuje Rendlům – rodu, jemuž bylo dosud věnováno 

málo pozornosti. Pokud se o nich odborná literatura zmiňovala, bylo to vždy jen příležitostně 

v souvislosti s nějakou událostí. D. Koryta shrnul všechny zprávy o nich do jednoho výkladu 

a představil rod Rendlů komplexně. Zjistil, že to byl rod málo významný. Osobnost Albrechta 

tak vystoupila jako mimořádný člen rodu, který vynikl nad své předky.  

Těžištěm práce je čtvrtá kapitola, která v chronologickém sledu představuje 

Albrechtovu kariéru. Rendl je spojován především se vznikem Vladislavského zřízení. Práce 

však ukazuje, že Albrecht vykročil na svoji kariéru dříve, již díky získání úřadu královského 

prokurátora. Autorovi se nepodařilo zjistit, jakým způsobem nabyl Rendl právních znalostí, 

které jej měly kvalifikovat pro pověření zemským sněmem přípravou písemné verze 

zemského zřízení. Autor dále sleduje Albrechtovo angažmá v politickém vývoji a jeho obraty. 

Snažil se nahlížet na svého hrdinu bez předsudků, schémat a klišé, která se kolem Albrechta 

vytvořila. Významný podíl na dosavadním obrazu Rendla měl V. V. Tomek, který ocenil (v 

duchu tehdejšího dobového diskurzu) jeho příklon k městům v zápasu se šlechtou a jeho soud 

se pak nekriticky tradoval. Koryta poukázal na Albrechtův pragmatismus a politickou dravost, 

která mu ale nepřinesla trvalejší úspěch. Albrecht skončil život v ústraní a jeho potomci nijak 

nevynikli. 

Podkapitola 4.5 se nečekaně vrací k otázce Albrechtových rodičů a data jeho 

narození. Autor vyslovuje hypotézu stran identifikace Albrechtova otce a snaží se upřesnit 

dobu narození, kterou zvláště na základě Rendlova „Naučení“ posouvá oproti dosavadní 

literatuře o 10-20 let dopředu. Kapitolka podává také přehled jeho majetků, které netvořily 

ucelené panství. Připustíme-li oprávněnost Korytovy teze, že otcem Albrechta byl lapka Jan a 

že Rendl měl na počátku své kariéry ve vlastnictví jen jeden mlýn, pak vynikne závratnost 

jeho kariéry ještě výrazněji. Podle autora Rendlovi napomohlo k vzestupu spojenectví se 

Zdeňkem Lvem z Rožmitálu. Rendlova snaha soustředit majetky do středních Čech potom 

může souviset i s jeho vázaností na Prahu s ohledem na zastávané úřady.   

Naučení synům je věnována samostatná kapitola, v níž je popsán obsah spisu a je 

porovnán s dalšími texty označenými podobným názvem. Koryta správně poznal, že Rendlův 



spis má jiný charakter než pedagogické návody na výchovu dětí. Rendl sepsal spíše své 

„paměti“, kterými chtěl udělat „reklamu“ sobě i své rodině. Z tohoto literárního díla vystupuje 

plastičtěji než z úředních pramenů osobnost Albrechta. Ve vytěžení tohoto zajímavého 

pramene však zůstaly rezervy. Chybí např. pokus zhodnotit, nakolik Rendlova sebechvála 

byla oprávněná – byly jeho zásluhy opravdu takové, jak je předvádí? 

Poměrně rozsáhlý závěr shrnuje zjištění jednotlivých kapitol diplomní práce a ve 

výraznější podobě formuluje hodnotící teze. Vlastní názor na malý význam rodu Rendlů 

z Oušavy podpořil autor kritikou metodického postupu Jiřího Juroka při jeho určování 

významnosti jednotlivých šlechtických rodů v českých zemích.   

D. Koryta vycházel z literatury a tištěných pramenů. S ohledem na roztříštěnost 

informací o Rendlech i Albrechtovi samotném si dal autor za cíl shromáždit dostupné zprávy 

jako východisko pro další výzkum včetně archivního, k němuž se sám zatím neodhodlal. 

Výklad je místy zatížen neobratnou stylistikou, není proto vždy dostatečně plynulý a 

srozumitelný. 

 

Práce Davida Koryty přes vyslovené výtky splňuje podmínky kladené na diplomní 

práci. Prokázala, že autor zvládá práci s odbornou literaturou i prameny a dokáže zjištěná 

fakta interpretovat. Doporučuji proto práci k obhajobě a navrhuji hodnocení v závislosti na 

průběhu obhajoby v rozmezí 1 – 2. 
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