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Předložená disertační práce je založena na obsáhlém pramenném výzkumu domácích i 

zahraničních zdrojů. Autor se věnuje náročnému tématu, které bylo dosud v domácí 

historiografii neprávem opomíjeno, a interpretuje danou tematiku v širším kontextu dějin 

bezprostředně sousedících teritorií (Sasko, Uhry, rakouské země), tak i obecněji dějin říšských. 

Práce je dobře strukturována a autor prokázal schopnost dobré analytické práce s prameny. 

V tomto smyslu je předložený rukopis nepochybně významným přínosem pro poznání 

historického vývoje v rámci českém i širším evropském kontextu 15. století.  Jako oponent jsem 

však povinen poukázat na sporné rysy předloženého rukopisu a poskytnout tak autorovi 

možnost, aby v rámci obhajoby vznesené námitky vyvrátil. 

Formálním nedostatkem je poměrně častý výskyt gramatických chyb, a to dokonce i 

triviálních pochybění ve shodě podmětu s přísudkem, za která bývali žáčci fyzicky trestáni 

metlou na základní škole (např. pozn. 303 na s. 95: „… nároky … připravili jeho bratra 

Františka…“; pozn. 317, s. 98 „…obě dcery se narodili….“ aj.). Tato neúcta k rodnému jazyku, 

se kterou se pohříchu poměrně často setkáváme u kvalifikačních prací i u studentů historie, by 

se až na úrovni disertačních prací objevovat neměla. 

V některých pasážích textu poměrně výrazně vystupuje autorova náchylnost akceptovat 

neověřené hypotézy, na jejichž základě by bylo možné formulovat „nové“ řešení nějaké 

historické situace. Nemám zde na mysli jen autorem zmiňovanou (s. 87-88) „hypotézu“, podle 

které měl být Kašpar Šlik nemanželským synem císaře Zikmunda (což by „vysvětlovalo“ jeho 

neobvyklý sociální vzestup). Jako „advocatus diaboli“ si v tomto případě dovoluji namítnout, 

že autorem uvedená „největší slabina“ této konstrukce ve skutečnosti žádnou slabinou není. 

Fyzická nepřítomnost císaře Zikmunda v Chebu v předmětné době přeci neznamená v dané věci 

vůbec nic. Přemyslovci, Lucemburkové i Habsburkové plodili běžně levobočky a nemuseli 

přitom pobývat v místech, kde později tyto děti po narození žily.  Otěhotnělé dvorní dámy 

(obvykle šlechtičny) byly běžně provdávány (s tučným věnem) mimo prostředí panovnického 

dvora. Nemáme však k dispozici vůbec žádnou (ani nepřímou) indicii, že by něco podobného 

mohlo proběhnout v případě Kašpara Šlika. Takové lehce napsané „podezření“ musí historik 

dobře zvažovat (pokud ho nemůže dokázat), aby se vyhnul budoucí blamáži. Za větší problém 

pokládám skutečnost, že autor nebyl schopen uznat, že jedna z podobně vytvořených jeho 

vlastních hypotéz  (která nebyla dobře pramenně podložena), byla v následné odborné diskusi 

oprávněně odmítnuta. Jednalo se o autorem formulované „nové“ řešení, při kterém ztotožnil 

jednu z jazykových forem predikátu „z Lažan“ („de Lazano“) s predikátem „z Pasounu“ („de 

Bassano“).  V textu sice konstatuje, že toto jeho nepodložené tvrzení je nutné revidovat (s. 79, 



s. 83, s. 244), nakonec však stejně dospívá k závěru, že „ … Zanedbatelnějším dílem zůstává 

v platnosti (podtrhl oponent)  můj závěr, že varianty názvu de Lazano, de Lozano či de Lastina 

mohou odkazovat k panství Bassano….“. Tomu tedy opravdu nerozumím. Proč je pro autora 

tak těžké přijmout skutečnost, že některá z jeho hypotéz, formulovaná v době vysokoškolských 

studií, byla chybná?  Schopnost přiznat na základě vecné argumentace vlastní omyl je přeci 

základním předpokladem každého dobrého vědeckého výzkumu. 

V předložené práci se autor poměrně často odkazuje na vlastní diplomovou práci. 

V daném případě považuji za zcela nezbytné, aby rukopis autorovy diplomové práce z roku 

2007 („Šlikové: majetková struktura panství a společenské postavení rodu“) byl k dispozici 

k nahlédnutí v rámci obhajoby, aby bylo možné posoudit případný rozsah obsahové shody. 

Téma předložené disertační práce z roku 2015 je totiž i přes odlišný název prakticky stejné, 

jako téma autorovy diplomové práce z roku 2007. Citovanou diplomovou práci jsem neměl 

k dispozici a nemohu tedy posoudit, v čem spočívá odlišnost nově předkládaného textu, když 

v dochovaných pramenech, týkajících se majetkoprávních záležitostí (a to je hlavní obsah 

vlastního autorova výzkumu) během oněch osmi let nedošlo, pokud vím, k žádnému zásadnímu 

pramennému průlomu.   Ale třeba ano. Autor by měl být schopen v rámci obhajoby přesvědčit 

komisi, že jako hlavní výsledek jeho doktorského studia vznikl rukopis, který dosahuje 

z hlediska metodiky výzkumu i z hlediska historické interpretace podstatně vyšší vědecké 

úrovně, než původní práce diplomová (když už se oba texty zabývají stejným tématem, což není 

úplně obvyklé).  Vzhledem ke shodě tématu bych jako oponent mohl být uveden v domnění, že 

základem textu je diplomová práce z roku 2007, ve které autor jen reagoval na dva zásadnější 

podněty, publikované po roce 2007 (studie Petra Elbela – Andrease Zajice a práce Elblovy a 

Uweho Trespa), rozšířil úvodní pasáž bibliografickou, doplnil poměrně neústrojně text o Eneáši 

Silviovi (s. 114-123) a věcně doplnil dané téma o dílčí výzkumy z chebského archívu.  Rád se 

autorem nechám přesvědčit, že tomu tak není.  

Práce v předložené podobě splňuje požadavky, kladené na disertační práci. Vzhledem 

ke shodě tématu s autorovou prací diplomovou je však třeba ověřit míru shody. Pokud bude na 

základě srovnání předloženého textu s textem starší autorovy diplomové práce prokázáno, že 

mezi oběma rukopisy není podstatná textová shoda, a pokud autor v rámci obhajoby bude 

schopen jasně vysvětlit, v čem spočívá metodický a věcný přínos jeho disertační práce, pak tuto 

práci (s výše uvedenou podmínkou) doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci „prospěl“. 
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