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Diplomová práce Ondřeje Píše je zaměřena na jedno z nejzajímavějších témat raně 

novověkých dějin vzdělanosti – problematiku akademické peregrinace. Toto téma navíc 

umožňuje nahlédnout na cesty českých studentů za vyšším vzděláním v širokém evropském 

kontextu, ať již máme na mysli samotné západoevropské vzdělávací instituce, kam mladí muži 

nejčastěji směřovali, tak střední Evropu jako prostor, jež může nabídnout užitečná data pro 

komparaci. Text Ondřeje Píše zároveň akcentuje velké téma raně novověkých evropských 

dějin, a sice otázku konfesionalizace, která se nutně promítala také do proměn soudobé 

univerzitní vzdělanosti. Případová studie, jež představuje analytickou součást předkládané 

práce, je výrazně zaměřena právě tímto směrem. 

Cíle a metody výzkumu jsou přehledně definovány v první kapitole. V druhé kapitole autor 

představuje dosavadní český a středoevropský výzkum akademické peregrinace, a to při 

zohlednění konfesijní roztříštěnosti českých zemí v předbělohorské době. Text přitom 

přehledně dělí do několika chronologicky řazených podkapitol, v nichž nastiňuje vývoj 

dosavadních přístupů od prostého sestavování jmenných seznamů studentů až po dnešní 

sofistikované prosopografické metody využívající možností nejnovějších informačních 

technologií („digital humanities“) a zaměřující se také na jiné prameny, než jsou univerzitní 

matriky. Samostatná podkapitola zachycuje výzkum příbuzného fenoménu – kavalírských 

šlechtických cest, jež se aktuálně těší mimořádné pozornosti. 

Oceňuji, že se autorovi podařilo shromáždit českou literaturu k tématu akademické 

peregrinace patrně takřka v úplnosti, včetně velmi málo známých a těžko dostupných studií a 

nevydaných kvalifikačních prací, což činí závěry týkající se trendů ve výzkumu ještě 

přesvědčivějšími. To je více než žádoucí pro srovnání se situací v maďarské, slovenské a polské 

historiografii, jež jsou představeny v následujících podkapitolách. Vyvstává před námi zřetelný 

obraz diverzifikovaného přístupu. V případě Maďarska je dominantním jevem v posledních 

desetiletích jeden velký projekt, velkoryse regionálně i chronologicky vymezený. Skutečnost, 

že tento projekt zahrnuje studenty z celých Uher v jejich historickém rozsahu, umožnil 

v případě slovenské historiografie participaci na jeho příslušných dílčích částech. Polská 

historiografie má zase k dispozici několik syntetičtějších monografií a jeden velký moderní 

prosopografický projekt, zaměřený na nejvýznamnější polskou univerzitu. 

O. Píš situaci pro jednotlivé středoevropské státy citlivě porovnal a nastínil také snahy, které 

jsou v posledních letech podnikány v rámci spolupráce ve výzkumu akademické peregrinace 

ve středoevropském prostoru i v evropském měřítku (Repertorium Academicum 

Germanicum). Prokázal tak schopnost pracovat s odbornou literaturou v několika jazycích 

(angličtina, němčina, polština, slovenština – výjimku představuje maďarština, ale maďarští 

historici naštěstí již tradičně představují výsledky své práce také ve světových jazycích, což je i 

případ hlavních výstupů z uvedeného maďarského projektu). 

Ve třetí kapitole O. Píš nastínil systém předbělohorského českého a moravského školství. Tato 

kapitola je založena na využití dosavadní rozsáhlé literatury a představuje určitý úvod pro lepší 



pochopení klíčové čtvrté kapitoly, v níž autor shrnul údaje české, maďarské, slovenské a polské 

literatury ohledně počtů tamějších studentů na západoevropských univerzitách a školách 

vyššího typu ve „zlatém období“ akademické peregrinace na přelomu 16. a 17. století. Vybrané 

školy (Basilej, Heidelberk, Herborn, Marburk, Ženeva) pak v páté kapitole představil v hutných 

medailonech a na základě editovaných matrik analyzoval přítomnost českých a moravských 

studentů, jejich základní sociální skladbu a dynamiku jejich imatrikulací, v rámci možností i ve 

srovnání s akademickou peregrinací z jiných středoevropských zemí. 

Šestá kapitola soustřeďuje analytické jádro Píšovy case study zaměřené na přítomnost 

studentů z Čech a Moravy na výše uvedených pěti kalvínských univerzitách. Autor na základě 

matrik prosopograficky zpracoval celkem 197+126 osob vyskytujících se v celkem 268+171 

záznamech v letech 1575-1620. To je dostatečný počet i dostatečné časové rozmezí, aby mohl 

dospět k zajímavým závěrům o stavovském a regionálním původu studentů i měnící se 

frekvenci inskripcí a oblibě jednotlivých škol. Tuto část práce je třeba číst v souvislosti s grafy, 

připojenými v příloze. Píšovy závěry a postupy, jimiž k nim dospěl, jsou přitom snadno 

ověřitelné díky podrobným seznamům, uvedeným v příloze práce a okomentovaným v sedmé 

kapitole. Jak sám trefně poznamenává, „aktualizované seznamy mají představovat určitý 

mezistupeň mezi již nedostatečnými a mezerovitými starými seznamy a komplexní 

prosopografickou databází“ (s. 105), jejíž badatelský potenciál naznačuje ve srovnání se situací 

v okolních zemích. Právě ověřitelnost vstupních údajů je z dlouhodobého hlediska slabou 

stránkou některých starších prací, v nichž jsou prezentovány pouze výsledky jinak náročného 

prosopografického výzkumu. 

Závěry O. Píš přehledně shrnuje v osmé kapitole, v níž také realisticky vnímá její přínos 

v kontextu současného výzkumu raně novověké vzdělanosti. 

Výtek nemám mnoho a jsou spíše formálního rázu. Autorovi „utekly“ některé překlepy a méně 

šťastné formulace; ostatně ani vedoucí práce si jich při jejím prvním čtení nevšiml.  

Magisterská diplomová práce O. Píše představuje kompetentní shrnutí dosavadního výzkumu 

fenoménu akademické peregrinace v raně novověké střední Evropě kombinované s přínosnou 

případovou studií. Domnívám se (a rád bych tomu napomohl), že si její klíčové pasáže zaslouží 

po dílčích úpravách otištění v odborném historickém časopise. Práci doporučuji k obhajobě a 

navrhuji hodnocení výborně. 
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