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                                              posudek vedoucího bakalářské práce 
 
 
Martin Veselý zvolil za téma své bakalářské práce dnes málo frekventovanou problematiku 

hospodářských dějin, v níž kombinuje analytický přístup se statistickou a komparativní 

metodou. Pokouší se o postižení majetkové struktury královských měst na Moravě v 15. a 16. 

století a o její srovnání s poměry v Čechách. Práce se opírá o rozbor dvou editovaných 

pramenů – Památné knihy olomoucké z let 1430-1492 s převážně německými záznamy a 

rovněž německy psané Die Olmützer Häuserchronik, soupisu olomouckých domů z pera 

Wilhelma Nathera. Druhotně na základě publikované literatury využívá i berní knihy. Autor 

zkoumá zámožnost měst na základě podílu dlužníků, hlavní pozornost však věnuje tržním 

cenám domů a jejich srovnání s aktuálními mzdami. 

Jedná se o poctivě, „řemeslně“ dobře zvládnutou práci, k jejímuž promýšlení si autor dokázal 

vytvořit dostatečný časový prostor. Vyzdvihnout je rovněž třeba autorův logický výklad, 

kritický přístup k pramenům a poměrně bohaté sekundární literatuře i schopnost propojit 

poznatky hospodářských dějin s numismatikou.     

Práce je doslova nabita fakty, obsahuje 38 tabulek sestavených na základě vlastních výpočtů, 

není však vůči čtenáři nijak vstřícná. Snadnou srozumitelnost textu komplikují nejen složitá 

souvětí, ale i jen velmi stručné či vůbec žádné komentáře k jednotlivým tabulkám. Autorova 

představa, že tabulka mluví sama za sebe, rozhodně neobstojí. Další má výtka směřuje 

k absenci propojení tématu s kulturními dějinami, či aspoň k naznačení, jaké využití 

zkoumaná problematika nabízí z hlediska dějin každodennosti a k řešení složité otázky životní 

úrovně obyvatel královských měst ve zkoumaném období. Je také škoda, že autor navzdory 

značné pracnosti zvoleného přístupu nezjistil nová, nýbrž jen potvrdil známá fakta. Ale i toto 

zjištění má svou cenu. 

S ohledem na uvedené skutečnosti a na opakované drobné gramatické chyby doporučuji 

hodnotit práci Martina Veselého 46 kredity.  

 

 

 

V Praze 8. června 2007                                                             PhDr. Roman Zaoral 
                                                                                               vedoucí bakalářské práce 


