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                                                             oponentský posudek 

Předložená bakalářská práce se zabývá sestavením časových řad nominálních mezd nekvalifikované 

pracovní síly a cen komodit ve městech Brno, Olomouc a Znojmo v období 1540-1620, přičemž 

jsou tato data srovnána s městy v Polsku a Rakousku a na západě Evropy. Zároveň vypočítává index 

blahobytu s tím, že po celé předbělohorské období nemohl ve jmenovaných moravských městech 

nekvalifikovaný dělník (s jedním platem) zajistit čtyřčlenné rodině výdaje nad rámec základních 

potřeb. Nominální cenová hladina i index blahobytu v moravských městech se vyvíjely velmi 

podobně s Krakovem a Vídní. V Amsterodamu a Londýně byly o poznání vyšší ceny, ale také 

výrazně vyšší mzdy. Potvrzuje se tak divergence mezi reálnými mzdami severozápadní a 

kontinentální Evropy. Tyto výsledky podporují přiřazení střední Evropy k periferii a západní Evropy 

k jádru rodícího se moderního světového systému.

Je třeba ocenit jasně formulované výzkumné otázky. V práci nechybí zhodnocení předchozí 

sekundární literatury. Odborná literatura také autorovi umožňuje konstruovat historický kontext. 

Primární prameny ovšem zná pouze prostřednictvím databází a sekundární literatury. 

Kvantitativním, komparativním, kvalitativním a interdisciplinárním vyhodnocením těchto pramenů 

odpovídá na výzkumné otázky, které si položil v úvodu. Získaná data jsou navíc předložena 

přehledně formou tabulek a grafů. 

Základní slabinu předložené práce je možné vidět ve skutečnosti, že autor vždy neuvádí, zda 

při sestavování cenových řad čerpal z účetních knih nebo normativních pramenů. To pochopitelně 

vede k omezené výpovědní hodnotě předložených dat. Otázka zní, zda si autor tuto skutečnost 

uvědomuje a pokud ano, proč se o ní ve své práci nezmínil. 

Po formální stránce je potřeba ocenit jasně strukturovaný text. Celkově lze předloženou 

práci vnímat pozitivně jako kritickou analýzu primárních pramenů v širším kontextu, která může 

být základem dalšímu bádání. Lze jen doufat, že autor bude na své badatelské výsledky dále 

navazovat. Z uvedených důvodů navrhuji hodnotit bakalářskou práci Adama Širokého známkou 

výborně. 
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