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POSUDEK RIGORÓZNÍ PRÁCE 

 

NÁZEV: Liber testium jako pramen pro studium aspektů života obyvatel královského města Louny na 

přelomu 16. a 17. století.  

114 stran textu, seznam použitých pramenů a literatury, seznam zkratek, obrazové přílohy  

 

AUTORKA: Petra PATEROVÁ 

Odevzdáno na Ústavu českých dějin FF UK v únoru 2015. 

 

Petra Paterová ve své práci zdařile spojuje archivářské dovednosti, jež důkladně uplatňuje na rozbor jednoho 

rozsáhlého pramene, a poučení stále moderními dějinami každodennosti. Studie navazuje na její práci 

diplomovou, kterou doplnila o pasáž o městském soudnictví a městském právu; prohloubila zde zejména 

svůj pohled na dějiny každodennosti.  

Práce je dobře členěna a tematiku zvládá autorka dobře, skvěle se orientuje i v pramenech a 

literatuře, přesto se objevují i některé pasáže, které by bylo možno zpracovat důkladněji nebo prostě jinak. 

Autorka se vcelku vyvarovala opakování stejných informací, některé úseky bych však členil jinak (pasáž o 

filigránech působí ve výkladu o knihách svědomí neorganicky, taktéž analýzu typu těchto knih, jež se 

nachází až na s. 67 a následujících, bych předsadil spíše jako metodologický úvod na začátek práce). Na 

několika místech je patrné, že autorka doplňovala pasáž o kriminalitě dodatečně a nepropojila ji důsledně se 

starším textem (zdůvodňuje pasáže o ženě, řemeslech a nemoci, nikoli o kriminalitě atp.). 

Práce je psaná čtivě (i když místy působí poněkud rozvláčně) a živý dojem vzbuzují zejména velmi 

četné, pečlivě editované citáty z pramenů. Přesto tu bohužel najdeme poměrně dost chyb v interpunkci
1
 i 

hrubých chyb pravopisných.
2
 Na řadě míst chybějí mezery, v některých větách úplně schází sloveso (s. 36), 

mnohde je znát chvat při poslední redakci práce (nedoformulované věty atd.),
3
 což u práce obhájené jako 

práce diplomová a dodatečně předkládané k obhajobě zarazí. Viz nepíšeme s tečkou, místo tatáž, tentýž 

užíváme pouze táž, týž. Občas v textu najdeme poněkud naivní formulace, jako na s. 34: „Postavení ženy 

v toku dějin, je zajímavým tématem. Proto i v této práci mu byla věnována pozornost“. Poznámkový aparát 

je v zásadě v pořádku, najdeme zde jen drobné chyby v názvech citovaných děl;
4
 překvapí ale, že autorka 

v podstatě neužívá systému zkrácených citací (za všechny studie M. Hrubé na s. 15 a 27; doporučoval bych 

zavést zkrácenou citaci i pro samu knihu svědomí). Na některých místech by bylo vhodné text důkladněji 

členit na kratší odstavce. 

Poněkud povšechný je abstrakt, převzatý doslovně z diplomové práce, včetně nepřesnosti v překladu 

(v českých klíčových slovech je pojem „knihy svědomí“, který je přeložen pouze jako „svědomí“), autorka 

tu dosti obecně konstatuje „fascinaci každodenními životy“. Úvod – jak je bohužel u tohoto typu prací dosti 

časté – spíše jen shrnuje obsah práce a neformuluje jasně otázky, lounská každodennost je spíše vágně 

vztažena k zájmu o každodennost naši. Poněkud nepřesně jsou formulovány též cíle práce na s. 8 – autorka 

hovoří o čtyřech okruzích témat, vyjmenovává však jen tři (ženy – řemeslníky – nemoc a smrt; doplněna 

není právě kriminalita, do práce dodatečně doplňovaná). Bylo by dobré přesněji charakterizovat městskou 

elitu a vůbec onu každodennost, možná i různé historiografické pohledy na ni. Autorka se příliš nezabývá 

ani zdůvodněním volby časového rozpětí práce, daného jistě hlavně dochováním knihy svědomí, instruktivní 

by jistě byl i pohled na pozdější knihy svědomí, pokud se z Loun dochovaly. 

Autorka nás dále seznamuje s bohatstvím lounského archivu, nesouhlasím ale s formulací, že 

„konkrétní citace, vzhledem k obecné známosti uvedených děl, vynechám z důvodu šetření místem“ (s. 10, 

pozn. 6) – přitom jinde, např. v pasážích o vývoji města, jsou citace z literatury takřka abundantní. P. 

Paterová prozatím nechává stranou pamětní a radní manuály, se zdůvodněním, že „Jejich vynechání bylo 

záležitostí čistě praktickou“, což není dle mého soudu dostatečné vysvětlení. Kvalitní – a autorčino vzdělání 

                                                 
1
 Za všechny – s. 10 – „již následující kniha z r. 1347, ale dochována je“. Autorka celkem systematicky ignoruje věty vložené, za 

všechny příklady s. 77 – „Páni, kteří se dostavili ke kšaftu Doroty Válkové dostali již napsaný testament“. 
2
 Např.: s. 26 „Saské město“, s. 30 „kategorie které se lišili“, s. 68 – „Zápisy [...] sloužili“, s. 58 – „milně“ a bohužel mnoho 

dalších. 
3
 S. 47 – „což by se v případě, že pokud by platili za nečestné, pravděpodobně bylo omezeno“. 

4
 Např. v citaci článku O. Fejtové na s. 31, pozn. 130 (Lounské měšťanské knihovna ...). Ze sborníku Žena v českých zemích 

doporučuji citovat konkrétní studii, ne jen sborník jako celek. 
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prozrazující – je charakteristika knihy svědomí z hlediska pomocných věd historických. Následuje 

přehled literatury o knihách svědomí.  

Kvalitní je charakteristika města, kterou autorka obohacuje na základě nově interpretovaných 

pramenů. Konkrétní mikrohistorické pasáže jsou koncipovány vhodně, i když místy trochu asymetricky 

(např. pasáž o řeznících na s. 46 je dosti krátká, bylo by dobré uvést více informací o cenách atd.) a 

souhlasím i se zvolenou metodou představení jednotlivých kauz, začleněných do obecného kontextu a 

okomentovaných bohatými citáty z pramenů, tj. analyticko-narativní metodu. 

Na s. 65 (podle „Pánkova členění“) by bylo odkázat přesněji na studii, z níž autorka vychází. 

Autorka by mohla doplnit rozsáhlejší literaturu k apelačnímu soudu (studie Kláry Woitschové a Jaroslava 

Pleskota) a obecně by jistě její výpověď obohatil hlubší ponor do zahraniční literatury. Stejně tak mohu jen 

souhlasit s potřebou komparace dané situace s jinými českými městy, již autorka sama postuluje v závěru. A 

konečně: jak se situace vyvíjela v 17. a 18. století? K uchopení problematiky nemocí doporučuji doplnit 

studie Karla Černého, který se zabýval intenzivně problémy s identifikací názvů chorob užívaných 

v předmoderní době. 

Práce přináší četné a cenné výsledky: autorka načrtává živý obraz významného předbělohorského 

města s jeho každodenními problémy a v návaznosti na práce M. Hrubé a J. Mareše potvrzuje i značnou 

setrvačnost magdeburského práva v mnoha oblastech městského života. Zajímavá by byla relativní 

kvantifikace různých typů sporů, dobrá je ale klasifikace různých typů sporů, kde autorka spojila různé 

dosavadní přístupy (B. Roedl). Cenné jsou citáty, i když některé by se možná pro větší přehlednost textu 

mohly objevit v poznámkách pod čarou. Místy chybí zobecnění některých kauz (např. typy vražd a mordů a 

jejich řešení), přesto ale autorka dokáže udržovat rovnováhu mezi obecným i konkrétním v jednotlivých 

problémech. Postrádám v práci plánek města, případně tabulky či grafy, které by dokreslily rozmanitost 

sporů a jejich relativní zastoupení. Cenné by bylo editovat i souvislejší pasáž z knih svědomí, což by čtenáři 

umožnilo lepší představu o tomto typu pramenů. Možná by bylo vhodné i okomentovat výběr jednotlivých 

ukázek (jistě, navazují na rozbor písařských rukou, ale nejsou k dané pasáži už vztaženy). Poslední otázka: 

hrála v dané problematice nějakou roli etnicita a konfese obyvatel? Pronikají do problematiky nějakým 

způsobem lounští židé? 

Rigorózní práci Petry Paterové lze vnímat jako kvalitní prohloubení výzkumu provedeného v rámci 

práce diplomové. Autorce se nepochybně zdařil její badatelský záměr – dokázat, že knihy svědomí jsou 

platný pramen pro poznání dějin všedního dne a dějin kultury. Větší péči by si zasloužila formální stránka 

(jazyk, poznámkový aparát, pravopis). Po doplnění a úpravě lze však práci vnímat jako kvalitní studii, která 

by si zasloužila i publikování. Práci navrhuji k obhajobě. 

 

 

V Praze, 8. dubna 2015      PHDR. JAN ZDICHYNEC, PHD. 

 


