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Jiří Málek se ve své práci zaměřil na problematiku symbolické komunikace při slavnostních 

panovnických vjezdech, která je v poslední době hojně zpracovávána domácím i zahraničním 

bádáním. Rozhodl se přitom uvedené téma sledovat v období vlády přemyslovské dynastie a soustředit 

se na průběh příjezdů do Prahy. Po úvodu, v němž přehledně shrnul dosavadní bádání o problematice 

průběhu tzv. adventu domini od raného do pozdního středověku a stručně představil pramennou 

základnu, autor v první části rozebírá s dobrou znalostí početné starší i novější literatury jednotlivé 

významové roviny symbolické komunikace při vítání panovníka (význam darů, barev, zvuků, gest, 

předmětů).  

V této části autor vychází ovšem převážně ze závěrů badatelů, kteří se věnovali říšskému 

prostředí v pozdním středověku, pro nějž je již k dispozici mnohem více pramenů než pro domácí 

prostředí v 9.-13. století. Pokud je to možné, snaží se sice hledat paralely se zprávami z Českého 

království v období raného středověku, nicméně v podstatě srovnává zcela jiné období a prostředí.  

V případě komparace s vývojem v mladším období nevyužil některé práce českých badatelů o cestách 

českých panovníků v 15. století (např. některé studie Lenky Bobkové o uvítání králů v Horní Lužici) 

nebo např. i zprávy o příjezdech do Prahy v pozdním středověku. Ne vždy rovněž odkazuje na 

konkrétní zdroj svého tvrzení (např. teze o trojím obdarování krále při vjezdu do města, s. 6). 

Ve druhé části své práce (s. 12-24) se Jiří Málek zaměřil na zmínky o slavnostních vjezdech 

českých panovníků do měst. Zvolil přitom chronologický postup, od pověsti o povolání Přemysla 

Oráče Libuší až po vládu Václava II. Vychází přitom z důkladné analýzy edičně zpřístupněných 

narativních pramenů. Oproti vymezení v úvodu autor sleduje uvítání vládců i mimo území Českého 

království (např. příjezd na říšské sjezdy, cesty do Uher apod.) a do svého výzkumu zahrnul i např. 

uvítání připravené zahraničním hostům českých panovníků. Proti uchopení této části tématu nelze mít 

námitky, ovšem zcela chybí obecná typologie situací, kdy se vládcům slavnostního uvítání dostalo. Jiří 

Málek totiž své závěry vztáhl ke všem sledovaným panovnickým adventům, což dle mého názoru 

vedlo k některým nepřesným výkladům (např. opakovaně zmiňovaná reciprocita darů /s. 5, 25n./ se 

bezpochyby uplatňovala pouze při setkání dvou vládců či příp. při přivítání oficiální delegace, rovněž 

polibek míru /s. 26/ byl spíše sporadickým prvkem vjezdů). 

Na druhou stranu si je autor dobře vědom limitů výpovědní hodnoty dochovaných pramenů 

pro domácí prostředí raného středověku a zamýšlí se i nad možnostmi ovlivnění podaných vjezdů 

např. mladší tradicí. V práci se vyskytují některé snadno odstranitelné nedostatky formálního rázu - 

jedná se např. o občasná uklouznutí gramatická (např. na s. 25 – česká knížata a králové nalézaly 

vzory) a nejednotný či nepřesný způsob psaní místních jmen (Curych s. 3, 8/Zurich s. 6; Saint Galen s. 

6). Přes uvedené připomínky se jedná o dobře napsanou původní materiálovou studii. 
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