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Období raného novověku, obávané pro paleografickou a jazykovou obtížnost pramenů, v posledních letech 
přitahuje stále méně studentů, jimž se stává stále méně přístupné. Studentských prací proto nevzniklo z této oblasti 
na Filozofické fakultě UK mnoho, ale většinou patřily mezi ty kvalitnější. Platí to i pro studii Kateřiny Vališové, 
jež se v rámci své – poměrně dlouho připravované – diplomové práce rozběhla na pole regionálních, městských 
a církevních (řeholních) dějin a právě důsledným a citlivým rozborem pramenů naplnila to, co od „raných 
novověkářů“ asi nejspíš očekáváme. Kandidátka si téma stanovila samostatně a inovativně, s důrazem na sledování 
kontinuity a diskontinuity na konkrétním mikrohistorickém případě a dále na sledování sociálních vazeb. 
Studentku a její výzkum sleduji už řadu let a tato spolupráce byla, doufám, oboustranně přínosná. Jen závěrečná 
fáze přípravy diplomové práce byla, musím přiznat, poněkud hektičtější. 

Ve svém rozboru církevních a náboženských poměrů v královském městě Jihlavě se K. Vališová zaměřila 
na složité a zároveň rozhodující období těsně po Bílé hoře, kdy sledovala zejména zvrat náboženských poměrů, 
to, jakým způsobem Jihlavští, dosud převážně nekatolíci (luteráni, v menší míře snad utrakvisté), přijímali 
katolickou víru a jakým způsobem se sžívali s novým učením. Přitom si pro svůj výklad dobře připravila půdu 
výkladem o předcházejících (zejména církevních) dějinách Jihlavy a jejích církevních institucích a charakteristikou 
tamní měšťanské společnosti. Mohla navázat na své detailní výzkumy v rámci práce bakalářské analyzující samotné 
založení jihlavské jezuitské koleje. 

Práce je členěna logicky a je psána poměrně čtivým stylem. Autorka pracovala s vydanými i nevydanými 
prameny, často paleograficky dost náročnými, dokázala je samostatně interpretovat a zhodnotit. Zároveň využila 
kriticky předchozí – starší i novější – literaturu a zohlednila i literaturu zahraniční, zejména německou a anglickou. 
Dokázala pracovat vlastně interdisciplinárně – s přístupy nejen náboženských dějin, ale také dějin hospodářských, 
sociálních a kulturních. Vyrovnala se s prameny rozmanitého charakteru, a to v souladu se základními principy 
historického řemesla – rozebrala testamenty, částečně v návaznosti na studie P. Jirkové, narativní prameny, listiny, 
různé směnky, účty a městské knihy. Nevydané prameny dokázala řádně přepsat a přeložit či interpretovat. 

Věnovala se vlastně dvěma velkým sociálním skupinám – jezuitům a měšťanům a jejich interakcím – a 
snad je to dáno pramenným dochováním, snad zájmy autorky, že ve výsledném obrazu jako by převládali měšťané 
nad jezuity. Výklad je živý, poutavé jsou příběhy ze složitého bělohorského období. Snad by bylo pro dokreslení 
celkového náboženského obrazu přínosné sledovat i osudy jihlavských exulantů, nebo se zase důkladněji zaměřit 
na samotnou jezuitskou kolej v pozdějších letech jejího působení – tady se nabízí velký prostor pro další bádání, 
přičemž je mi jasné, že všechny prameny pochopitelně nebylo možné v rámci jediné studie zohlednit. 

K. Vališová ví, co chce říci, svůj výklad dobře strukturuje (např. jednotlivé typy darů), ale jako by jí 
nezbývala energie na to, vyjádřit to řádně po formální stránce. Asi největší pozornost přitáhly měšťanské zbožné 
odkazy, méně pak další stránky tématu, což se odrazilo i v prostoru (a patrně i času) jim věnovaném.  

Hlavním – a jediným – nedostatkem studie je její formální a jazyková stránka. Některé části textu jsou 
zarovnány do bloku, jiné nikoli. Např. v obsahu nenajdeme odkaz na úvod a závěr (jinak je ale stavba práce 
logická), v odevzdané verzi chybí seznam pramenů a literatury (byť jsou v textu řádně citovány a v příslušné 
úvodní kapitole řádně zhodnoceny), nejsou očíslovány přílohy a nejsou v nich uvedeny zdroje.  

 Autorka přitom jistě dokáže dobře psát a samostatně analyzovat a historicky myslet, jen prostě pro 
poslední redakci práce nezbylo dost času. Je také zřejmé, že na některé části bylo prostě času více, na jiné méně. 
Někde zůstaly i stopy starších revizí. Na řadě míst scházejí čárky, zejména u vět vložených (např. s. 10, v úvodu, 
odstavec druhý, ř. 4, podobně s. 12), najdeme tu řadu překlepů, někdy se opakují slova, někdy chybí předložka, 
někdy nejsou slova řádně vyskloňována. Některá prohlášení jsou jako by jen nadhozena, nedoformulována (tak 
na s. 10 – diplomová práce by asi neměla prohloubit zmíněné jevy, ale jejich poznání), s. 11 – místo „jeho“ bych 
uvedl „Snopkovým“, některé formulace jsou hodně volně propojeny, souvětí nejsou jasně stylizována (např. 
v úvodu: „Z tohoto důvodu je do textu zařazena kapitola věnující absolventům zdejšího gymnázia, která se bude 
snažit dokázat míru propojení a zdejších měšťanů s kolejí a jezuitským řádem jako takovým prostřednictvím její 
školní instituce a jak se studenti z řad jihlavských měšťanských rodin rozhodli rozšířit řady (nejen) jezuitských 
duchovních“). Práce je obsahově vystavěna vcelku proporčně, poněkud se snad vymyká obecný úvod k pasáži o 
testamentární problematice 



K jednotlivým částem práce: jasně je formulovaný abstrakt v české a anglické verzi (jen bych raději o 
Jihlavě hovořil v angličtině jako o „town“ spíše než o „city“) a myslím, že se nehodí slovo „provenance“ pro 
konstatování, že prameny jsou psány v latině či němčině. Klíčová slova v angličtině a češtině neodpovídají 
navzájem úplně přesně. Jasně formulovaný je úvod. Autorka se tu vymezuje vůči dosavadnímu bádání, jež vcelku 
dobře hodnotí, ale neupozorňuje jasně na jeho meze. Dosavadní literaturu autorka charakterizuje dobře, ale 
směšuje zde edice a odborná díla. Byly by přínosné případně využít i Harrachovy deníky, bádáním často užívané? 
Důkladněji by měly být zhodnoceny archivní prameny – zde očividně autorce nezbyl čas na shrnutí, neboť s nimi 
nepochybně pracovala. Očekával bych i přímé odkazy na literaturu a prameny již v této části. 

V úvodu bych např. doplnil, že Marzy byl městský jihlavský archivář, 
Domnívám se, že největším přínosem práce je mikrohistorický, detailní pohled na průběh konkrétní (dost 

rozsáhlé fundace) a na to, jak dlouhodobé a komplexní tyto procesy byly. Tato studie mimochodem také obohacuje 
a do jisté míry i koriguje naše poznání pobělohorských konfiskací. Jen naznačené, ale cenné jsou i komparativní 
výhledy (pohled na zakládání koleje ve Znojmě, nabízelo by se více zohlednit vývoj koleje v Telči, v poslední době 
intenzivně studovaný). 

Otázky k obhajobě: v práci není myslím dostatečně zdůvodněna horní mez výzkumu, rok 1682 – mohla 
by ji autorka důkladněji vysvětlit?  

Domnívám se, že podrobně popsané snahy jihlavské rady postupně ovládnout tamní faru odpovídají 
dobovému trendu sílícího vlivu světských autorit na církevní život. Vidí autorka paralelu i v tomto ohledu v Jihlavě 
doby předbělohorské a pobělohorské nebo se domnívá, že se podařilo jihlavské „církvi“ se od světské moci 
osamostatnit? 

Dokázala by se autorka představit sociální stratifikaci přijímání katolictví v Jihlavě – tj., přikláněli se k němu 
spíše příslušníci elit nebo spíše níže postavené obyvatelstvo? Výklad se týká spíše města – opět, tuší autorka, jestli 
by bylo možné tyto teze verifikovat i na nižších vrstvách městské společnosti, případně v městských vsích?  

Z výkladu po Bílé hoře poněkud vypadávají další řeholní instituce – existují prameny i k jejich studiu a 
interakcím k jezuitům? 

Důkladně zpracované téma by jistě bylo zhodnoceno komparací. Dokáže si K. Vališová představit 
podobnou konstelaci vztahů mezi jezuity a městem v jiné lokalitě českých zemí?  

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně až velmi dobře dle průběhu samotné 
obhajoby. Velmi bych ocenil, kdyby její relevantní části – po náležité redakci a snad i prohloubení – byly 
publikovány.  
 
 
V Praze, 2. září 2021.      PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. 
 


