
Posudek bakalářské práce JANA VAŠKA „České Milovy. 
Utváření vsi pozdní horské kolonizace Českého Horácka“ 

 
 
Jan Vašek si vybral za téma své bakalářské práce dějiny jedné malé horácké vsi na 
hranicích Čech a Moravy. Zdaleka se však nejedná o obvyklou regionalistickou sondu. 
Práce se konvenčnímu pojetí takových lokálně historických syntéz vymyká jak 
metodickým přístupem autora, tak i díky specifickému charakteru vybrané lokality, kterou 
ovšem autor důsledně zasazuje do širšího historického kontextu. Práce je vzornou 
mikrohistorií, založenou na důkladném vytěžení pramenů (využívá zejména kartografické 
prameny, matriky, pozemkové knihy). Vašek kombinuje s jistotou – u bakalářské práce 
jistě ne běžnou – několik metod, zpravidla využívaných v pracích k dějinám osídlení. Ke 
slovu přicházejí historická kartografie, historická statistika a demografie, dějiny správy a 
v neposlední řadě poctivé vytěžení pramenů z příslušných velkostatkových fondů. Díky 
tomu přináší tato práce opravdu nové a z velké části neobyčejně zajímavé poznatky 
k dějinám tzv. pozdní horské kolonizace. Také vzhledem k náboženským specifikům 
dané lokality (a celé oblasti), totiž zakořeněným „sektářským“ tradicím, jež vedly 
v toleranční době k většinovému přihlášení se k helvétské konfesi, můžeme s trochou 
nadsázky (jde ovšem o zcela jiné dějinné období) konstatovat, že práce může svým 
mikrohistorickým přístupem připomenout slavné Montaillou, village occitan Emmanuela 
Le Roy Ladurieho. 
 
V úvodní kapitole autor zasazuje svou lokalitu do širšího geografického kontextu (kraj, 
region, panství, hraniční poloha). Pak už se soustřeďuje na založení a vývoj Českých 
Milov v kapitolách členěných podle logicky zvolených historických mezníků z dějin obce. 
Těžiště práce je v období do roku 1850, tedy do konce patrimoniálního období. V závěru 
však dovádí dějiny obce ve stručnějším epilogu až do druhé světové války.  
 
Jako každá dobrá historická práce inspiruje svými poznatky k řadě dalších otázek. To se 
týká například majetkoprávních vztahů k vrchnosti (Milovští hospodařili dlouhou dobu na 
dominikálu), nebo konfesijních vztahů (poměr k farní správě v předtoleranční době, 
náboženské poměry v obci po „vpádu“ nového obyvatelstva spojeného se sklárnou). 
Důležité jsou pasáže komparující vývoj obce s dalšími blízkými lokalitami rychmburského 
panství (např. Křižánky). Tyto pasáže by jistě bylo zajímavé v budoucnu rozšířit 
například sondou na některé blízké moravské panství 
 
Zvláštní zmínku zaslouží ediční technika, neboť práce obsahuje poměrně velké množství 
pramenných citací. Autor důsledně transliteruje, transliterované texty nevyvolávají dojem 
chybného čtení („podezřelé“ tvary jsou důsledně vyznačovány vykřičníky), takže až na 
pár opravdu drobných nedostatků v práci se závorkami nelze ani po této stránce nic 
vytknout. Také jazyková kultura Vaškovy práce je na velmi dobré úrovni. 
 
Práci vhodně ilustruje série autorových vlastních fotografií historických domů v dnes 
idylické chalupářské vsi; příloh (mapy, ukázky pramenů) ovšem mohlo být více. 
 
Vzhledem k řečenému navrhuji hodnotit bakalářskou práci Jana Vaška jako výbornou. 
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