Posudek oponenta rigorózní práce
Mgr. Vladimír Stejskal: Hrdelní soud města Říčany v 16.-18. století
Posuzovaná rigorózní práce čítá 118 stran textu, připojen je český a anglický abstrakt (každý
v rozsahu 1 strany), seznam použité literatury, pramenných edic a nevydaných archivních
pramenů a 2 velmi obsáhlé přílohy – přehled všech doložených procesů před říčanským
městským soudem v letech 1552-1765 (s. 125-216) a edice vybraných rozsudků a reverzů (s.
217-221). Text práce je doprovázen obsáhlým poznámkovým aparátem (celkem 311 odkazů
na použité zdroje). Po stránce rozsahu i formy tak předložený text beze zbytku splňuje
nároky, které jsou na tento typ vědeckých prací kladené, ba dá se konstatovat, že je z
kvantitavního pohledu výrazně překonává.
Celkově práci hodnotím kladně a oceňuji zájem autora, za zdařilý považuji například
jeho přehled dochované pramenné základny na s. 3-7. Zároveň ale považuji za nutné
upozornit i na některá její slabší místa.
Předně, za ne zcela šťastný považuji název práce, který do určité míry nekoresponduje
s jejím obsahem. Text je totiž z větší části věnován nikoli soudu jako takovému (tj. rozboru
jeho složení, organizace a kompetencí), ale spíše hmotné části trestního práva městského.
Celá třetí, jednoznačně nejdelší kapitola (s. 43-109) totiž primárně pojednává o jednotlivých
deliktech, se kterými se městské soudy (včetně říčanského) v praxi setkávaly a jejich trestání.
Ostatně i předchozí kapitola druhá (s. 9-42) obecně popisuje proces před městskými soudy a
je v prvé řadě parafrází legálních ustanovení obsažených v Koldínově zákoníku, Obnoveném
zřízení zemském a zejména Hrdelním řádu císaře Josefa I. Konkrétní údaje o říčanském
městském soudu jsou tak spíše kusé a nahodilé.
S uvedenou skutečností se měl autor podle mého soudu nepochybně vypořádat v Úvodu
práce. Stejně tak bych zde očekával vymezení metodiky jeho práce a jednoznačnou formulaci
jejích cílů. Namísto toho však Úvod nabízí jen dvě stránky povšechné historie Říčan, navíc
s několika nepřesnostmi. Tak předně autor uvádí, že Říčany byly na městečko povýšeny až
v roce 1575. V tomto roce jim sice Maxmilián II. udělil znak a právo pečetit zeleným voskem,
městečkem ale zřejmě byly již ve středověku. Stejně tak není pravdou, že by rod Smiřických
vymřel v roce 1618, poslední jeho mužský příslušník Jindřich Jiří zemřel až v roce 1630.
Dále v Úvodu postrádám jasné zdůvodnění chronologického omezení práce. Z textu 1.
kapitoly implicitně vyplývá, že autor se omezil na období let 1552 (datum prvního písemně
doloženého procesu před říčanským soudem) a 1765, kdy soud v návaznosti na reformu Marie
Terezie pozbyl své hrdelní pravomoci. Pak by ovšem toto omezení spíše mělo být uvedeno
v názvu práce namísto paušalizujícího „16.-18. století“. Navíc, zápis z roku 1552 je dochován
pouze v materiálech pražského apelačního soudu a souvisleji lze činnost soudu sledovat až na
základě žalobní knihy založené v roce 1605. I z tohoto pohledu je tedy vymezení tématu
poněkud diskutabilní.
Druhá a třetí kapitola, jak již bylo výše naznačeno, jsou spíše obecným popisem
městského soudnictví ve sledovaném období a parafrází příslušných zákonných ustanovení.
Cením snahu o uvádění příkladů z praxe, tyto příklady ale vesměs pocházejí z akt apelačního
soudu a jedná se o procesy vedenými před jinými městskými soudy než říčanským. Autor sice
ve třetí kapitole u jednotlivých deliktů stručně zmiňuje, do jaké míry se s nimi lze v doložené
praxi říčanského soudu setkat, to ale považuji za nedostačující. To, co jsem od práce podle
jejího názvu očekával, tak v plné míře naplňuje jen obsáhlý závěr (s. 110-118), kde je
provedeno zhodnocení podoby a činnosti říčanského městského soudu a jsou prezentovány
některé statistiky podrobněji mapující delikvenci, s níž se tento soud střetával. A potom
samozřejmě připojený obsáhlý seznam procesů v Příloze 1. Právě jeho zpracování, jistě

chvályhodné, ale mělo v textu práce najít – podle mého nejhlubšího přesvědčení – mnohem
větší odraz.
Jestliže autor pracoval s materiály apelačního soudu, je mi zcela nepochopitelné, že
v citacích uvádí jako místo jejich uložení Státní ústřední archiv Praha. Od okamžiku účinnosti
aktuálně platného zákona o archivnictví (č. 499/2004 Sb.), tj. od 1. ledna 2005, se totiž název
tohoto archivu změnil na Národní archiv a ten by se měl v citacích práce předkládané
k posouzení o 6 let později nevyhnutelně objevit.
Autor také ne zcela naplnil zásadu, že všechny použité zdroje musí být uvedeny
v závěru práce v souhrnném přehledu (s. 122-124). V něm totiž některé práce citované
v poznámkách pod čarou zcela absentují. Jde například o studie Petra Kreuze, citované
v poznámkách č. 15 a 17. V této souvislosti poznamenávám, že minimálně z hlediska
metodického neměl kandidát opomenout ani publikaci téhož autora, věnovanou činnosti
soudu komorního. Ta se sice se sledovanou problematikou víceméně míjí chronologicky a
rovněž tak platí, že komorní soud měl v systému raně novověkého soudnictví úplně jinou
pozici než soudy městské, jde ale o určitý potenciální vzor pro to, jak trestněprávní agendu
konkrétního soudu zpracovávat. Mimo jiné zde pak bylo možno vytěžit odkazy na celou řadu
dalších prací k různým aspektům raně novověkého soudnictví.
Tam, kde autor píše o právu kánonickém (s. 8), měl dozajista na mysli právo kanonické,
v práci se objevují i další překlepy a gramatické vazby, naštěstí jen v omezené míře. Autorovi
bych ale v tomto směru zejména vytknul podobu citací literatury v již avizovaném
závěrečném seznamu použitých zdrojů – dozajista lze přimhouřit oko nad tím, že se důsledně
a v plném rozsahu nedržel příslušné normy ČSN, je ale naprosto nepřijatelné, pokud u studií
publikovaných v odborných periodikách není uveden stránkový rozsah. U závěrečné Přílohy 2
mi pak schází vysvětlení kritéria při výběru uváděných příkladů a nepovažuji za šťastné, že
první z nich je transliterován a ostatní transkribovány do současného spisovného jazyka
(nezdá se mi ale zároveň, že by autor plně respektoval uznávaná pravidla pro transkripci raně
novověkých českých textů – např. „aučinky“ na s. 218 by měly být přepsány jako „oučinky“
atd.)
Jak bylo naznačeno již v úvodu posudku, navzdory dílčím kritickým glosám považuji
práci za dostatečný podklad pro udělení akademického titulu JUDr. V rámci obhajoby
doporučuji zaměřit se na otázku vztahu normativitou a realitou, kterého se autor v práci také
dotkl spíše okrajově, a podrobněji zodpovědět otázku, do jaké míry se říčanský městský soud
úzkostlivě držel litery platných právních předpisů a do jaké míry lze v jeho fungování shledat
historickou setrvačnost a tradici, nově vydaným zákoníkům neodpovídající.
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