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Z měšťanského domu přes císařský dvůr na hrad Loket 

Kariéry Kašpara a Matesa Šliků v Čechách, Říši a Sasku (1390-1487) 

Disertační práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin, Praha 2015. 282 stran 

(včetně 3 příloh). 

Posudek oponenta 

Michal Novotný v předložené disertační  práci předkádá výsledky další etapy svého dlouholetého 

šlikovského výzkumu, v němž si vytkl za úkol podrobit revizi torzovité poznatky starší historiografie, 

doplnit je na základě vlastního pramenného výzkumu a podat souhrnný obraz společenského a 

majetkového vzestupu rodu hrabat Šliků z Pasounu a Holíče v období od jeho vstupu na historickou 

scénu na konci 14. století až po roky 1487/1489, kdy po smrti Matesa Šlika došlo k rozdělení jeho 

majetku do tří hlavních rodových větví - ostrovské, falknovské a loketské. V návanosti na svou 

diplomovou práci z roku 2007 a na publikované příspěvky k tématu (2010, 2011, 2014), především 

však na základě studia a v disertaci přehledně shrnutého rozboru nových souborů pramenů (z nich za 

zmínku stojí např. dlouholetá chebská korespondence Matese Šlika nebo nedokončená biografie Šliků 

z roku 1618 sepsaná Václavem Březanem) se věnuje zevrubné analýze kariér a osobních strategií 

bratří Kašpara (1395?-1449) a Matese (1410?-1487) Šliků.  

První ze dvou stěžejních částí práce tvoří podrobné a zasvěcené vylíčení rodových kořenů a průběhu 

hvězdné kariéry Kašpara Šlika na dvoře římských panovníků Zikmunda Lucemburského, Albrechta 

Habsburského a Fridricha III. Habsburského. Těžiště má v analýze Kašparových majetkových zisků, 

jeho vzestupu v hierarchii  šlechtických titulů  i okolností jeho listinných fals, směřujících k upevnění 

čerstvě získané prestiže rodu. Tato část, setávající z devíti dílčích kapitol o jednotlivých problémech, 

má charakter kritického shrnutí všech dosavadních poznatků o problematice a současně podává 

zasvěcené zhodnocení  široké škály názorů historiků na rozpornou Kašparovu osobnost a na okolnosti  

jeho bezprecedenčně úspěšné životní dráhy.  

Ve druhé části práce se Novotný zabývá osobností Kašparova mladšího bratra Matese Šlika, jeho 

podílem na správě Kašparem získaného pozemkového majetku, jeho působením  v úřadech 

chebského pflegára, královského purkrabího a později zástavního pána Loketska a jeho podílem na 

oslnivém vzestupu původně chebského měšťanského rodu. Pozornost v této souvislosti věnuje 

pozoruhodné součinnosti a „dělbě práce“ mezi oběma bratry (a později mezi jejich potomky), neboť 

právě tato kooperace, koordinace a  rodová solidarita podle jeho názoru  učinila společenský vzestup 

rodu Šliků a jeho majetkové  zisky trvalými.  Pokouší se  rovněž  postihnout proměny  jednotné   

rodové strategie a politické (později i náboženské) orientace Šliků v období mocenských konfliktů 

poděbradské a jagellonské doby. Jejich základní motivaci vidí ve snaze uhájit vydobyté společenské 

postavení a majetkové zisky. Dospívá k závěru, že iniciativu a hlavní roli  při naplňování tohoto poslání 

převzala ve druhé polovině 15. století sekundogenitura rodu, tedy Mates Šlik a jeho potomci.       

V časovém přesahu za zvolený mezník své práce dovozuje některé další závěry, např. o soudržnosti a 

koordinované rodové politice Šliků i v celém 16. století (v souvislosti se začátkem užívání hraběcího 

titulu všemi liniemi v roce 1503 a s vyvracením pochybností o oprávněnosti vysokého postavení 
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rodu), a dovádí svůj výklad až k dvěma nejznámějším osobnostem rodu Jáchymu Ondřeji Šlikovi a 

Jindřichu Šlikovi.   

Michal Novotný se fundovaně vyrovnal s nově publikovanými příspěvky ke šlikovské problematice od 

jiných autorů (P. Elbela,  A. Zajice,  U. Trespa), využil jich ke kritcké revizi svých původních vývodů (z 

diplomové práce) a - spolu s vlastními nově získanými pramennými informacemi - k jejich dalšímu 

rozvinutí a zásadnímu prohloubení. Tuto pozměněnou koncepci a inovovanou redakci první etapy 

rodové historie Šliků podává Novotný s erudicí a zasvěceným vhledem do dobové reality, s  

bezpečnou znalostí širokých sociálně politických souvislostí i běžných reálií, s porozuměním pro 

charakter a zvyklosti  doby i pro mentalitu a vzorce jednání příslušníků šlechty.  

 Výsledek Novotného badatelské práce zaslouží ocenění už proto, že „pouhá“ zevrubná rekonstrukce 

vzestupu Šliků z měšťanského prostředí mezi vyšší šlechtu, působení jejich představitelů v dvorských 

úřadech římských, českých a saských vládců i v úřadech teritoriální správy bývalých říšských území, 

která se stala součástí českého státu, podrobné sledování majetkových transakcí a s nimi spojených 

feudálních (lenních) vztahů, jež na česko-říšském pomezí byly mnohdy značně komplikované a 

nejasné, to vše kladlo neobyčejně vysoké nároky na autorovo přesné poznání a pochopení 

politických, právních i ekonomických souvislostí  nejen českých, ale i říšských a saských. Kladlo rovněž 

nároky na autorovu schopnost zmíněné komplikované vztahy a souvislosti jasně a srozumitelně 

zprostředkovat čtenáři práce. Řadu problémů musel Novotný vzhledem k omezenému rozsahu práce 

pominout nebo pouze naznačit a v jeho výkladu zůstala některá nejasná či nedotažená místa (např. 

pokud jde o „hledání“ rodové rezidence, nebo o téma dočasné orientace na Sasko a saský dvůr, kde 

se pouze konstatuje, že Stollberg a Schöneck byla zahraniční léna České koruny, ale vztah Šliků 

k zahraničním českým lénům se dále neřeší). Přesto lze konstatovat, že se svého  úkolu zhostil se ctí. 

Jeho vylíčení historie vzestupu hraběcího rodu Šliků je podáno v maximální dosažitelné úplnosti a 

přitom se vyznačuje střízlivostí, spolehlivostí a vysokou mírou historiografické kritičnosti. Přináší 

postřehy, které si zaslouží pozornost – namátkou např. o vědomé snaze Kašpara a Matese i dalších 

genereací Šliků, zejména v 16. století a pak znovu v 19. století,  modifikovat historii rodu a eliminovat 

z ní negativní prvky, přičemž tomuto záměru vědomě či nevědomky sloužili i věhlasní autoři (Aeneas 

Silvius Piccolomini ad.).        

Pozitivně lze hodnotit také to, že předložená práce je inspirativní, že na řadě míst otevírá dosud 

neprobádaná témata a naznačuje potřebu či možnosti dalšího výzkumu. Novotný je si  vědom, že 

nejvýrazněji takto vystupuje otázka komunikační a politické role města Chebu v 15. století a 

počátkem 16. století, zejména pak za husitské revoluce a v době  poděbradské (tedy v době, kdy byli 

jeho formálními královskými správci–pflegáry Šlikové). Za dořešenou nelze považovat ani otázku 

Loketska - opět především ve vztahu k povaze jeho zástavní držby a způsobu správy a k případným 

záměrům jeho oddělení od českého království, jež Novotný naznačuje. Obdobné konstatování platí 

též o mikrohistorické perspektivě šlikovské rodové historie. Práce pouze nakročila k objasnění 

systému komunikace uvnitř rodu, správy statků, okruhu osob, které Kašpara a Matese Šlika 

obklopovaly, nemluvě o otázkách financování, kulturním obzoru a zájmech Matese Šlika atd.       

Skvrnou na kráse posuzované disertační práce je bohužel její jazyková a pravopisná stránka. Většina 

textu je na stylisticky dobré úrovni, avšak zřejmě ne zcela důsledná jazyková redakce způsobila, že na 

řadě míst zůstaly roztroušeny mluvnické a pravopisné chyby (v pádových tvarech, ve shodě podmětu 

s přísudkem, v psaní i-y, velkých písmen), ve větách občas chybějí slova, místy zůstaly celé neobratné 
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formulace apod. Míra těchto nedostatků je nápadná a pro práci této kategorie na hranici únosnosti 

(viz např. s. 240-241).  

Naproti tomu je třeba ocenit důkladnost vědeckého aparátu a účelnost připojených příloh. 

 

Závěr: 

Posuzované pojednání splňuje nároky kladené na disertační práci. Michal Novotný v něm významně 

pokročil na cestě k dalšímu prohloubenému poznání dané problematiky, která je zásadní jak pro 

poznání historie rodu Šliků a dějin příhraniční oblasti, kde se nacházela jejich majtková držba, tak pro 

poznání procesů, z nichž se rodila struktura stavovské společnosti a sociálně politické uspořádání 

raně novověké střední Evropy. Vzhledem k náročnosti a rozsahu provedeného výzkumu i vzhledem k 

nesporné přínosnosti a vysoké poznávací hodnotě posuzované práce doporučuji, aby byla připuštěna 

k obhajobě. Přes vznesené dílčí výhrady navrhuji hodnocení:   prospěl.     

 

V Praze dne 15. srpna 2015 

     

doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.   


