
Oponentský posudek 

Petr Láník 

" ... za pana purkmistra Šimona Mikla ... " 

Život ve Fryštáku v první polovině 18. století. 

Bakalářská práce, ÚČD FF UK, 2007, 59 stran 

Bakalářská práce Petra Láníka se programově, snahou o způsob zpracování i 

prezentace hlásí k mikrohistorickému proudu, jehož "původní italská linie" (můžeme-li to tak 

nazvat) se orientovala převážně na různé trestně-právní prameny prvního století raného 

novověku ve snaze nabídnout "lidštější" obraz ajistý protipól takzvaným velkým dějinám 

postrádajícím prožitky jedinců či různých sociálních skupin více či méně vyloučených 

z přímého podílu na výkonu centrální moci. Nedávno přeložená monografie francouzského 

historika Alaina Corbina o chudém, pramálo se svářejícím, doslova "šedém" výrobci dřeváků, 

který po sobě snad nezanechal jedinou řádku, byla přímou inspirací předkládané práce. 

Pinagotův život se odehrává na pozadí poměrně velkých společenských změn, s nimiž je 

zdánlivě "bezbarvý" jedinec více či méně konfrontován. V případě Corbinově se podle mnoha 

historiků jedná o jeden z prvních pokusů o aplikaci mikrohistorické metody na 19. století. 

Také v tomto ohledu, tedy volbě Gedno, zda náhodné při procházení archivy, či cílené) 

prostoru a především jisté sociální "nevýraznosti" vybrané osoby (absence velkého 

kriminálního deliktu, špičková pozice uvnitř lokální elity, majetkové zázemí, "závratná" 

kariéra, morální excesy, okolím abnormálně vnímaná angažovanost jedince, formální a 

neformální vzdělání apod. - i když je možné, že v průběhu dalšího studia by se Láníkův 

"hrdina" mohl vymykat v některých zmíněných ohledech) je znatelná (a nezastíraná) inspirace 

pro Láníkův postup. Z geografického hlediska volí nevelké poddanské městečko (město) 

Fryšták na lukovském panství poblíž Zlína, které má nejen "dlouhou" historii, ale také 

poměrně hodně vlastníků, různě motivovaných ke správě a funkci tohoto pozemkového 

majetku. Časově je sonda ve srovnání s Corbinem zařazena do staršího období, ale právě 

polovina 18. století (přesněji snad celé poslední století raného novověku) je z hlediska 

frekvence historické produkce, jazykovém a vpravdě i "kvantitativním" ohledu stále málo 



zpracovanou. Tato skutečnost do jisté míry také limituje autorův pokus o vylíčení existence 

Šimona Mikla v ,jeho" životním prostoru. Nutno však říci, že Láník nepodléhá vábení jakési 

konečné fabulace a nechce napoprvé bezesporu zajímavé a přínosné téma vyčerpat. K tomu je 

nepochybně veden osobní zkušeností s obsahem a vypovídací schopností městského archivu. 

Práce s archivními prameny je alespoň dle oponentova názoru přínosem celé práce. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o práci bakalářskou, musel autor podřídit výstup svého dosavadního 

bádání jistým formálním a obsahovým požadavkům. V první řadě se jedná o práci 

s literaturou, které, myslím, nelze mnoho vytknout a je třeba stále děkovat o generace starším 

historikům či pamětníkům zajejich práci. 

Přibližně polovina předkládané práce je věnována určitému "načrtnutí kulis", ve 

kterých se Miklův život odehrával. Problematika měst v 17. a 18. století, lukovské panství a 

jeho vlastníci, sociální a demografické poměry na panství a ve městečku - to vše autor 

přehlednou formou zpracovává na základě vydané literatury a edic pramenů. Tento fakt 

přináší přirozeně i jistá úskalí a je znatelné, že se v textu pochopitelně odráží také disproporce 

v dosavadním zpracování témat. To jistě nelze brát jako kritiku, snad pouze některé 

interpretace mohou být námětem pro diskusi či detailnější pohled (s. 12 - převádění 

nejrůznějších robotních povinností na plat bych považoval v éře podnikatelského velkostatku 

spíše za běžné, s. 14 - nepochybně zajímavá éra ženy jako správkyně panství, s. 14 - 15-

konfesijní rozrůzněnost manželů a správa panství, s. 21 - volba termínu "dominium" pro 

celkem malé panství, s. 21 - 23 - možná by bylo vhodné přiblížit hospodářské a sociální 

poměry na panství formou nějaké komparace apod.). 

Od strany 24 je autorova bakalářská práce postavena z velké části na vlastním 

archivním průzkumu, zejména Archivu městečka Fryštáku. Osmnáct stran textu je pojato jako 

určitý přehled témat, která, domnívám se, autor bude chtít dále rozpracovat. Láník v této partii 

"neunavuje" zbytečným detailem (i když ty mohou mít v dalším zpracování klíčovou roli) a 

pokouší se načrtnout základní kontury života zvolené postavy (životní data, kmotrovská síť, 

kariéra, materiální kultura apod.). Autor ví, že jej další práce ještě čeká (např. s.24 - potřeba 

sestavení kompletnější Miklovské "genealogie" a tím i otevření možností pro motivy jednání 

postav). Přesto nabízím k úvaze, zda Mikl nepatřil spíše k místní elitě (s. 26 - jeho pozice 

v cechu a zejména ubytovací kapacity), čímž by poněkud narušoval výše zmíněnou "šed'" 

zvolené postavy ajejího příběhu. Pro názornější představu o toku financí lokality (s. 32 - 36) 

by bylo, dle mého soudu, do budoucna přínosnější tabulkové či grafické zpracování (pokud to 

ovšem kontinuita pramenů dovoluje). Jak ovšem autor podotýká v závěru práce, přinese další 

trpělivá práce v archivu nejedno překvapení. 



Předložená práce Petra Láníka splňuje po formální, obsahové a interpretační stránce 

nároky kladené na práci bakalářskou a doporučuji ji klasifikovat výborně. 

V Českém Krumlově dne 1.9. 2007 
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