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Autorka si zvolila jako své bakalářské téma poměrně dobře zpracovaný fenomén lapkovství 

v první polovině 15. století na Moravě. Této problematice, především na základě detailní 

znalosti tzv. jihlavské popravčí knihy, věnoval několik dílčích analýz a jednu rozsáhlou 

syntetickou studii František Hoffmann. Autorka si při rozboru činnosti lapkovských družin 

vytkla za cíl sledovat vedle popravčích zápisů i moravské půhonné knihy, chronologicky pak 

rozšířila záběr oproti Hoffmannovi, jenž se soustředil na předhusitské období, na celou první 

polovinu 15. století. Toto vymezení sice přineslo některé nové možnosti výzkumu, ovšem 

také značná metodologická úskalí. 

První úskalí spočívá v odlišné povaze lapkovství před rokem 1419 a po něm. S výbuchem 

husitské revoluce našla většina členů lapkovských družin nové uplatnění a jejich bojová 

činnost proto ztratila punc nelegálnosti, neboť válečné události pochopitelně pohled na roli 

násilí ve společnosti pozměnily. Podvázání obchodu nadto omezilo kořistění při přepadech 

kupců, které byly – zejména pro družiny nižšího ranku – významnou položkou jejich činnosti. 

Autorka změnu související s výbuchem revoluce nedostatečně reflektuje a srovnává tak 

mnohdy nesrovnatelné. 

Druhým metodologickým úskalím je způsob vytěžování půhonných knih, se kterými autorka 

pracuje podobně jako s popravčími zápisy. Půhonné knihy ovšem zachycují násilnou činnost 

jiného druhu, zde zaznamenané případy pak často představují standardní způsob vyřizování si 

účtů v době, kdy právo v zemi nefungovalo. Byť to může vypadat z dnešního pohledu 

poněkud krutě, výsada vzít spravedlnost do vlastních rukou patřila k hluboce zakořeněným 

vzorcům šlechtické mentality – až do počátku 15. století byla ostatně tzv. opověď legálním 

způsobem svépomocného domáhání se práva. Pokud autorka na základě analýzy půhonných 

knih vytváří obraz lapkovských družin jednotlivých šlechticů, jde o obraz značně zkreslený, 

neboť nereflektuje běžně užívané způsoby vyřizování právních nároků (byť tyto nároky 

mohly být sporné a stejně tak užité prostředky neadekvátní). 

Velké množství, nesourodost i nejednoznačnost zpracovávaných pramenů bohužel působí 

autorce značné interpretační potíže. I když se snaží svoji látku systemizovat, nahlíží 

zkoumané jevy až příliš dnešní optikou a zvolené kategorie tak nekorespondují s dobovým 

vnímáním práva (s tím souvisejí i poněkud zbytečné moralizující úvahy a odsudky).  

Pokud navrhuji ohodnocení velmi dobře, činím tak především za autorčinu odvahu pustit se 

do zpracování nelehkého tématu a poctivou snahu i entuziasmus při hledání nových cest ke 

zkoumání fenoménu lapkovství v 15. století. Byť jde v předložené práci spíše o hledání než o 

nalézání, vzhledem k rozsahu a náročnosti zpracovávaného materiálu je to přirozené. 

 

V Praze, 15. června 2016 

 

Mgr. Robert Novotný, Ph.D. 

 

 

 

 

 


