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Na VIII. sjezdu českých historiků v Hradci Králové jsem coby čerstvý doktorand 

přednesl v sekci dějin vzdělanosti příspěvek nazvaný Nové metody – prosopografie, k němuž 

jsme byli společně s kolegyní Janou Borovičkovou (dnes Synovcovou Borovičkovou) vyzváni 

tehdejšími garanty uvedené sekce Michalem Svatošem a Antonínem Kostlánem.1 Jak jsem 

pak na sjezdu zjistil, v medievistické sekci přednesl příspěvek věnovaný rovněž prosopografii 

Martin Nodl2 a ve svém referátu ji zmiňovala i Blanka Zilynská3. I z toho je patrné, že 

prosopografie byla u nás v závěru 20. století vnímána jako v zahraničí již vyzkoušená, ovšem 

pro české dějepisectví probouzející se z marxistické letargie nová a inovativní metoda, 

slibující netušené (či možná právě jen tušené) poznatky z oblasti sociálních dějin, popřípadě – 

a to byl právě případ příspěvku mého a kolegyně Borovičkové – dějin univerzit, které jsou 

posledních čtyřicet let pojímány a zkoumány právě především jako součást dějin sociálních. 

Uvedené očekávání bylo navíc podtrhováno (a opět jsem nebyli výjimkou) odkazem 

na nové možnosti výpočetní techniky, bez níž byl a je prosopografický výzkum v jakémkoli 

větším měřítku nemyslitelný. Dnes to možná zní úsměvně a neuvěřitelně, ale před těmi 

dvanácti lety ještě počítač nebyl zcela běžným pracovním nástrojem celé řady historiků, 

zejména samozřejmě starší generace, ostatně historická pracoviště byla těmito přístroji 

vybavena více než skromně. Navíc většina z těch, kteří počítač používali, ovládali ponejvíce 

textový editor T 602, program Word a vpravdě revoluční klikání myší si v našem oboru 

koncem minulého století osvojila jen hrstka těch nejodvážnějších. To vše nám dodávalo 

sebevědomí. Stylizace do role misionářů nové víry či alespoň zapálených osvětových 

pracovníků z našeho tehdejšího příspěvku – odhlédneme-li od připojené prezentace výsledků 

výzkumu tří národů pražské juristické univerzity – čouhá jako sláma z bot.  

Proto cítím povinnost vystoupit i na tomto sjezdu s krátkým diskusním příspěvkem. 

Nejde mi o nějaké pokání, nebudu také v zásadě nic odvolávat, pouze chci na základě svých 

zkušeností přičinit pár kritických poznámek k metodě, s níž se stýkám a potýkám již více jak 

patnáct let, byť vzhledem k nejrůznějším jiným pracovním povinnostem nikoli tak intenzivně, 

                                                 
1 Upravený a doplněný text příspěvku vyšel jako článek Jana BOROVIČKOVÁ – Jiří STOČES, Nové metody – 

prosopografie, in: Studie a články. K dějinám vědy a vědeckých institucí, Praha 2002 (Práce z archivu 
akademie věd A/7), s. 47-61. 

2 Martin NODL, Středověká prosopografie jako metodická inovace, in: VIII. sjezd českých historiků (Hradec 
Králové 10.-12. září 1999), ed. Jiří Pešek, Dolní Břežany 2000, s. 146-149. 

3 Blanka ZILYNSKÁ, Prameny a pomůcky ke studiu dějin vzdělanosti (Bilance a desiderata), in: Studie a články 
(viz pozn. 1), s. 23-35, zde s. 31-32. 



jak bych sám chtěl. Cílem mých poznámek už není tuto metodu propagovat, ale rovněž od ní 

nechci nikoho odrazovat (ač to tak může vypadat). Jde mi o to, aby byla vždy kriticky 

posuzována její účelnost, efektivitu a vypovídací hodnota.  

Předně musí být zdůrazněno, že zdaleka ne vše, co je za prosopografii označováno, jí 

skutečně je. Jde do jisté míry stále o pojem módní a v současné historiografii oceňovaný, díky 

čemuž dochází zejména u mladých badatelů, ale i u některých starších, k nadužívání tohoto 

pojmu tam, kde k tomu není důvod – u biografických či dokonce genealogických soupisů, u 

studií zkoumajících nesourodé či nejasně vymezené skupiny osob, v těch pracích, které sice 

jasně zkoumanou skupinu vymezenou mají, ovšem spíše než na pracné statistické 

vyhodnocování sázejí na sondy, typologizaci a analogie, či jsou mylně za prosopografické 

označovány takové výzkumy, které sice statistiku uplatňují, ovšem nikoli na předem 

připravených strukturovaných biogramech, ale vždy pouze vůči jednomu zkoumanému jevu či 

znaku (byť třeba několikrát po sobě). S touto terminologickou nedůsledností se nicméně 

běžně setkáváme i u zahraničních kolegů, navíc třeba v němčině je situace ještě o něco 

komplikovanější díky synonymu Personenforschung, které se významově do jisté míry, 

ovšem ne zcela s pojmem Prosopographie překrývá.4 

 Prosopografii lze velmi stručně charakterizovat jako kombinaci biografické a 

statistické metody. Jejím cílem je tzv. kolektivní životopis, což je ovšem termín značně 

abstraktní a po mém soudu ne zcela adekvátní, neboť jde o nějakým způsobem interpretované 

výsledky statistické analýzy jednotně strukturovaných biografických údajů osob ve 

zkoumaném souboru. Základním stavebním prvkem prosopografie jsou tedy biografie, 

výsledkem pak matematicky řečeno poměry, průměry a četnosti, popřípadě mody a mediány, 

které je třeba správně spočítat a především pak interpretovat.5 Právě vztah mezi biografickou 

a statistickou částí každého prosopografického zkoumání se mi jeví jako klíčový, protože se 

v důsledku odráží nejen v samotných výsledcích a závěrech, ale i v celé řadě jiných faktorů, 

jako je časová náročnost, efektivnost či věrohodnost celého výzkumu.  

Pokud totiž upřednostníme statistickou složku prosopografického výzkumu, pak se 

jednotlivé biografie zpravidla omezí na jakýsi minimalistický tabulkový záznam s několika 

základními a (zdánlivě) jednoznačnými údaji. S biogramy se není možné příliš „párat“, 

protože jich musí být zpracováno velké množství (zpravidla tisíce až desetitisíce), aby byl 

                                                 
4 Stručně k tomuto problému Jiří STOČES, Hlavní směry současné historiografie středověkých univerzit. Přehled 

středoevropské historické produkce po roce 1989 s důrazem na předhusitské pražské univerzity, Český časopis 
historický 102, 2004, s. 342-371, zde s. 348-349. 

5 Opakovat zde základní metodologickou literaturu k prosopografii je asi zbytečné, případného zájemce odkazuji 
na stručný výklad svůj (viz předchozí poznámka) nebo kapitolu věnovanou prosopografii v knize Martin 
NODL, Dějepisectví mezi vědou a politikou. Úvahy o historiografii 19. a 20. století, Brno 2007, s. 173-201.  



výzkum statisticky dostatečně reprezentativní a tím dosáhl kýžené přesnosti a přesvědčivosti, 

který je ještě umocňována množstvím čísel, grafů, tabulek či map. S těmito rozsáhlými 

projekty prosopografie v podstatě začínala (její průkopníci často a rádi zdůrazňovali, že 

prosopografie není biografie6) a dnes toto pojetí vrcholí – alespoň na poli univerzitních dějin 

– projektem Repertorium Academicum Germanicum (RAG), jenž vedl jedna 

z prosopografických guru Rainer Christoph Schwinges.7 Projekt vypadá efektně, ale když 

procházíte jednotlivé záznamy ve volně přístupné databázi na internetu, zjistíte, že vyplněné 

údaje až na výjimky příliš nepřekračují obsah jednotlivých matričních zápisů a třeba 

identifikace místa původu dané osoby je dělána značně od boku.8 Statistik namítne, že v těch 

desetitisících se takové chyby ztratí, ale to by muselo jít o naprosté výjimky, což – obávám se 

– ne vždy platí. Podceňování biografické složky prosopografického výzkumu vede také často 

k tomu, že biogramy zůstávají pouze v počítači badatele (ostatně jejich zveřejnění bylo 

donedávna technicky značně náročně, řešení přinesl až internet a elektronické přílohy knih). 

Tím pádem však vstupní údaje oné dokonalé statistiky není jak ověřit a veškeré její výsledky 

tak jsou doslova „předkládány k věření“.9  

Vedle nedbalé heuristiky a kritiky a nesprávných interpretacích v jednotlivých 

biogramech vidím v takto pojatých výzkumech ještě další dvě rizika. Pokud je chce realizovat 

                                                 
6 Viz např. Peter MORAW, Personenforschung und Deutsches Königstum, Zeitschrift für historische Forschung 

2/1, 1975, s. 7-18, zde s. 9; o něco smířlivěji třeba Neithard BULST, Zum Gegenstand und zur Metohode von 
Prosopographie, in: Medieval Lives and the Historian. Studies in Medieval Prosopography, ed. by Neithard 
Bulst – Jean-Philippe Genet, Kalamazoo (Michigan) 1986, s. 1-16, zde s. 6-7.  

7 Viz webové stránky projektu http://www.rag-online.org. Pro přesnost je třeba říci, že cílem projektu není 
vlastní prosopografie, ale vyplněná databáze všech imatrikulovaných na středoevropských univerzitách do 
roku 1550, která by následné prosopografické výzkumy umožňovala. Z těch, které již byly publikovány, 
můžeme uvést například monografii Beat IMMENHAUSER, Bildungswege – Lebenswege. 
Universitätsbesucher aus dem Bistum Konstanz im 15. und 16. Jahrhundert, Basel 2007 (Veröffentlichungen 
der Gesellschaft für Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte 8), nebo drobnější studie Christian HESSE, 
Anspruch und Wirklichkeit. „Landesuniversitäten“ und ihre Anziehungskraft auf „Landeskinder“, Acta 
Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 49/2, 2009, s. 219-241; TÝŽ, Der Blick 
von außen. Die Anziehungskraft der spätmittelalterlichen Universität Wien auf Studenten und Gelehrte, in: 
Die Universität Wien im Konzert europäischer Bildungszentren. 14. -16. Jahrhundert, hrsg. von Kurt 
Mühlberger – Meta Niederkorn-Bruck, Wien – München 2010 (Veröffentlichungen des Instituts für 
Österreichische Geschichtsforschung 56), s. 101-112.   

8 Tj. pouze na základě lokality uvedené jako součást jména – srov. k tomu moji polemiku Jiří STOČES, Pražské 
univerzitní národy do roku 1409, Praha 2010, s. 198-199. Ale i kdybychom tuto metodiku určování původu 
akceptovali, najdeme v databázi nejednu značně spornou identifikací, ale hlavně řadu míst, která 
identifikována nebyla, ačkoli by být mohla, jen by to dalo o něco více práce. V českém prostředí se nicméně 
zhruba stejnou cestou ubíral počáteční výzkum imatrikulovaných na pražské juristické univerzitě – srov. Jana 
BOROVIČKOVÁ – Magida SUKKARI – Jiří STOČES, Český, bavorský a polský univerzitní národ pražské 
juristické univerzity 1372 – 1418/19,  AUC-HUCP 38-39/1-2, 1993–1994 [2007], s. 59-75; viz též pozn. 1. 
V rámci korektnosti však je třeba říci, že podle výše uvedených webových stránek projektu RAG by měly od 
roku 2010 vyplněné údaje regionálně prohlubovány. Uvidíme tedy, zda kritizované skutečnosti budou v rámci 
tohoto procesu odstraněny. 

9 Zde je namístě sebekriticky přiznat, že se to do jisté míry týká i mých dosud publikovaných výsledků (srov. J. 
STOČES, Pražské univerzitní národy, exkurz na s. 177-231). Jde však o pouze průběžné výsledky, na 
komplexní prosopografické analýze a biografickém repertoriu saského národa stále pracuji.  



jednotlivec, musí prostě z časových i kapacitních důvodů ještě více zredukovat biografickou 

část své práce. Většinou tak došlo na metodu používanou opět – zcela příznačně - ve 

statistice, tj. zkoumali se například imatrikulovaní pouze v letech dělitelných pěti.10 

Vypovídací hodnota takového výzkumu však po mém soudu dostává další vážné trhliny. 

V tomto soudu patrně nejsem osamocen, protože přinejmenším v posledním desetiletí jsem již 

žádný takto realizovaný výzkum nezaznamenal. Druhou možností, jak ohromné množství 

biogramů vůbec zvládnout, je týmová spolupráce, zapojení studentů, doktorandů apod. Jenže 

čím více lidí, tím rozdílnější interpretace a nejednou i v detailech (které však počítač 

rozlišuje) jiný způsob či kvalita vyplňování databáze a to vše může mít opět negativní 

důsledky pro konečné výsledky a závěry. Aby týmové vyplňování databáze fungovalo, je 

třeba vynaložit značné síly a čas na zaškolení pokud možno stabilních „vyplňovačů“ a 

především na jejich permanentní kontrolu. Nejeden badatel však už došel k závěru, že si to 

raději přece jen bude vyplňovat sám....  

Opačný přístup, než o němž jsem dosud hovořil, tedy docenění, zrovnoprávnění či 

přímo upřednostnění biografií v rámci prosopografie vnímám jako určitý trend, který se 

prosazuje zhruba od přelomu tisíciletí. Nejde, alespoň zatím, o programovou kritiku 

prosopografických „otců zakladatelů“ a už vůbec ne o nějakou vzájemně kooperující 

názorovou skupinu, nicméně z osobních rozhovorů a občas i z četby „mezi řádky“ jsem 

přesvědčen, že tento obrat je reflektovaný, tedy že se vědomě proti převážně statisticky 

zaměřeným výzkumům vyhraňuje. Takto pojaté výzkumy považují publikaci biografií 

jednotlivců za zásadní, co na tom, že rozsahem nejednou zastíní vlastní prosopografický 

rozbor. Při vytváření biografií jde badatel zpravidla do pramenů (přinejmenším těch 

vydaných) a usiluje o jejich maximální vytěžení, aby mohl v podstatě nezávisle na následné 

statistice podat pokud možno kompletní životopis dotyčné osoby.11 Tento postup považuji za 

přesnější, průkaznější a v neposlední  řadě i čtenářsky atraktivnější, ovšem i on přináší celou 

řadu problémů. Především klade daleko větší  nárok na čas i kompetence badatele, který si 

                                                 
10 Tento postup zpočátku uplatňoval právě Rainer Christoph SCHWINGES, Deutsche Universitätsbesucher im 

14. und 15. Jahrhundert. Studien zur Sozialgeschichte des alten Reiches, Stuttgart 1986 (Veröffentlichungen 
des Instituts für Europäische Geschichte, Abteilung  Universalgeschichte 123; Beiträge zur Sozial- und 
Verfassungsgeschichte des Alten Reiches 6), po něm pak např. Christoph FUCHS, Dives, pauper, nobilis, 
magister, frater, clericus. Sozialgeschichtliche Untersuchungen über Heidelberger Universitätsbesucher des 
Spätmittelalters (1386-1450), Leiden – New York – Köln 1995 (Education and the Society in the Middle Ages 
and Renaissance 5). 

11 Jako příklady takto pojatých prací na poli univerzitní historiografie můžeme uvést zejména monografie Robert 
GRAMSCH, Erfurter Juristen im Spätmittelalter. Karrierenmuster und Tätigkeitsfelder einer gelehrten Elite 
des 14. und 15. Jahrhunderts, Leiden-Boston 2003 (Education and Society in the Middle Ages and 
Renaissance 17), či Stephanie IRRGANG, Peregrinatio academia. Wanderungen und Karrieren von Gelehrten 
der Universitäten Rostock, Greifswald, Trier und Mainz im 15. Jahrhundert, Stuttgart 2002 (Beiträge zur 
Geschichte der Universität Greifswald 4). 



musí umět poradit s různým typem středověkých pramenů. Jen těžko si lze představit, že by se 

na takovém výzkumu podílelo více spolupracovníků, ale i kdyby, jde o záležitost 

dlouhodobou a tím pádem i velmi drahou. V důsledku toho jsou takto biograficky zaměřené 

prosopografické práce vesměs realizovány na menších souborech, zpravidla maximálně 

v řádu stovek osob. Toto malé množství je však již kritické pro jakékoli statisticky relevantní 

vyhodnocení. Navíc získané výsledky se vztahují pouze na poměrně krátký časový úsek nebo 

jen úzkou skupinu osob (zejména na elity), a tudíž nabývají charakteru sice důkladné, ale stále 

jen sondy.12 Kromě toho „biograficky orientovaný“ badatel mívá problém svou pracně 

vytvořenou a díky znalosti detailů nejednou velmi plastickou biografii vtěsnat do strohých a 

jednoznačných kolonek databáze,13 protože přitom musí poznanou realitu opět poněkud 

zjednodušit a tím pádem deformovat. 

Jak nastíněné napětí obou uvedených směrů vyřešit? Logicky se nabízí jakýsi 

kompromis, v nějž ale osobně příliš nevěřím. Znamenalo by to stanovit si předem a zcela 

jednoznačně, na jakou heuristickou úroveň při sestavování biogramů půjdu a pak ji za každou 

cenu držet – to však v praxi znamená, že jeden údaj z nalezeného pramene převezmu, zatímco 

jiný vyhodím, ačkoli mi třeba dopomůže k jinému poznatku, který opět použiji, což si dost 

dobře neumím představit. Druhou možností, jak uvedený rozpor uvnitř prosopografie 

překročit, je jakási syntéza obou přístupů, která však v podstatě znamená aplikování 

detailního biografického výzkumu i na rozsáhlé soubory osob. V tom případě však 

představuje prosopografický projekt práci nikoli pro jednotlivce či týmy, ale pro celé ústavy, a 

to na desetiletí. V zahraničí pár takových projektů vzniká,14 ale v České republice se myslím 

něčeho podobného nedožiji.15 Vždyť co by na to řekl daňový poplatník? 

                                                 
12 To platí víceméně pro vznikající české prosopografické studie – viz např. Eduard MAUR, Příspěvek k 

prosopografii duchovních táborské orientace v počátcích husitské revoluce, Táborský archiv 9, 1999, s. 49-89 
či Dominik BUDSKÝ, Intelektuálové v metropolitní kapitule pražské od druhé poloviny 14. století do počátku 
husitství, Documenta Pragensia 27, 2008, s. 21-61. 

13 Na tuto skutečnost upozorňoval již P. MORAW, Personenforschung, s. ,ovšem vnímal ji jednoznačně 
pozitivně - řešení takovýchto nesrovnalostí nás přece nutí revidovat naše nepřesné či zjednodušené představy a 
konstrukty a přizpůsobit je prameny doložené dobové realitě. Takto to zní samozřejmě logicky a Moraw má 
v zásadě pravdu, ale pro badatele, který – navíc třeba v časové tísni – vyplňuje řadu měsíců či let svoji 
databázi, představuje takováto situace infarktový stav. Nutnost vytvořit nové a přesnějších kategorie totiž vrací 
jeho úsilí znovu na začátek, k sestavování databáze. Navíc ne vždy je taková revize snadná. Například – má 
být rytíř osazený ve městě a zasedající v městské radě přiřazen do sociální skupiny šlechtic či měšťan? Nebo 
je účelné vytvořit pro několik takto doložených osob samostatnou kategorii?    

14 Mám třeba na mysli známý rozsáhlý a již bezmála sto let existující projekt Germania Sacra, realizovaný do 
roku 2007 při Max-Planck-Institutu für Geschichte v Göttingen, nyní na zdejší Akademie der Wissenschaften. 
Biografie vznikající v rámci popisu personálního stavu jednotlivých církevních institucí se postupně převádějí 
do databáze, která bude využívána právě pro statistické, respektive prosopografické výzkumy. Srov. http:// 
www.germania-sacra.de .      

15 Jeden takový pokus zde však byl, ovšem mimo medievistiku. Uvedený maximalistický nárok si uložili řešitelé 
projektu Vědecká obec českých zemí 1882-2000, který si jako jeden z hlavních cílů vytklo v roce 2000 nově 
ustavené Výzkumné centrum pro dějiny vědy AV ČR a UK Praha. Byl jsem jedním z těch, kteří v podstatě tři 



Aby té skepse nebylo málo, připojím ještě tři bludy, které se o prosopografii vcelku 

beztrestně šíří. Vesměs mají opět souvislost s onou dichotomií, o níž jsem dosud hovořil. 

První blud tvrdí, že prosopografie umožňuje získat poměrně exaktní výsledky. Zdání toho 

vzbuzují „vědecky“ vypadající grafy, občas užívané matematické pojmy, používání počítačů, 

databází a koneckonců i množství času, které takový výzkum vyžaduje. Myslím, že už jsem 

vcelku jasně ukázal, že u statisticky orientovaných prosopografických výzkumů jsou 

zpravidla přesné matematické operace prováděny se značně nepřesnými vstupními daty. U 

biograficky zaměřených prací to je s přesností vstupních dat obvykle výrazně lepší, ovšem 

výzkum až na výjimky ztrácí statisticky relevantní výpovědní hodnotu a tudíž je na místě 

diskutovat o jeho efektivitě. 

Druhý blud tvrdí (a sám jsem jím před dvanácti lety zakončil v úvodu zmiňovaný 

příspěvek v Hradci Králové16), že počítače nám práci velmi usnadňují a urychlují. Tento blud 

je obzvláště nebezpečný, protože svádí k nepřiměřeným či přímo megalomanským 

prosopografickým projektům. Je samozřejmě pravda, že bez počítačů by prosopografie byla 

myslitelná jen u velmi malých souborů, ovšem o úspoře času a práce bych dnes již rozhodně 

nehovořil. Jen vystavět správně databázi, v níž musíte předjímat všechny varianty, které 

mohou při vyplňování nastat, trvá roky. Mezitím je vaše databáze zastaralá a kvůli 

kompatibilitě s dalšími programy ji musíte nechat převést do jiného „přesypat“ do jiného 

programu. Ty nejošklivější zkušenosti mají ti, jimž třeba vyhořel harddisk a celá několikaletá 

práce přišla vniveč. Ale nejde jen o tyto katastrofy, koneckonců srovnatelné s povodněmi a 

požáry. Osobně třeba těžce snáším již v jiné souvislosti naznačenou nadvládu počítače, který 

vyžaduje jasné zařazení do jedné z nabízených kolonek v databázi, přičemž já vím, že žádná 

z nich přesně neodpovídá konkrétní situaci, takže váhám, měním své zápisy a čas letí...  

Konečně třetím bludem je představa, že ten, kdo se věnuje prosopografii, je zároveň 

odborníkem na databáze a software vůbec. Takového člověka znám v této republice jednoho 

(Janu Synovcovou Borovičkovou), možná je jich o něco více, ale určitě by se dali spočítat na 

prstech jedné ruky. V důsledku toho je historik nucen komunikovat s odborníky na informační 

technologie a patrně Vám nemusím popisovat, že schopnost vzájemné komunikace a 

kooperace mezi představiteli dvou tak mentálně odlišných světů je věc zatraceně náročná.  

                                                                                                                                                         
roky připravovali velmi sofistikovanou databázi (srov. Jana BOROVIČKOVÁ,  Historik a databáze – 
zkušenosti dvou projektů, in: Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy v letech 2002 a 2003, 
Praha 2003, s. 135-163), která ovšem zůstala vyplněna jen minimálně, a to ještě vesměs na té nejobecnější 
úrovni. Výzkumné centrum bylo v rámci jakýchsi úspor, reforem, či zefektivnění, kterými je oblast vědy 
v tomto státě již léta sužována, na konci roku 2004 zrušeno a v projektu se dále nepokračovalo. Sám však mám 
jisté pochybnosti o tom, že bylo reálné jej dovést až do „vítězného“ konce.  

16 J. BOROVIČKOVÁ – J. STOČES, Nové metody, s. 52-53. 



Tolik mé kritické poznámky k prosopografické metodě, jimiž jsem se dostal až na dno 

oné skepse, naznačené v názvu mého příspěvku. Nyní byl podle téhož názvu měla následovat 

cesta zpět. Marně k ní však hledám nějaké úderné, čistě racionální argumenty. Napadá mě  

snad jen poněkud laciné konstatování, že podobné kritické momenty má víceméně každá 

výzkumná metoda, a to nejen v historiografii, popřípadě že některé poznatky nemáme šanci 

získat jinou metodou. Nakonec jsem za slůvko „zpět“ v názvu raději připojil otazník, sám si 

nejsem jist. Faktem však je, že navzdory právě popsané skepsi jsem od prosopografie stále 

ještě neutekl a ač je to občas úmorná dřina, stále ji považuji za metodu v zásadě přínosnou, 

zajímavou a obohacující, a to jak pro historii jako vědní disciplínu, tak pro každého 

jednotlivého badatele či čtenáře.17 

  

                                                 
17 Příspěvek je součástí řešení postdoktorského projektu GA ČR č. 404/09/P052 „Biografie a prosopografie 

saského národa pražské právnické univerzity 1372-1419“ . 


