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Formálně přehledně rozvržená práce předkládá přednostně právně historickou sondu 
založenou na zápisech knih svědomí Nového města pražského z jediného roku druhé poloviny 
16. století. Metodika zpracování dat uvedeného pramene je převzatá z již publikované 
literatury pro Staré Město pražské a Malou Stranu s tím, že stejné metodické postupy měly 
nabídnout možnost komparace získaných údajů. Tento záměr se ovšem nemohl a priory do 
důsledku zdařit především proto, že výzkumy pro zmiňované Staré a Menší Město pražské 
zahrnovaly delší časové úseky a opíraly se do značné míry o statistické zpracování pramene. 
Tím se zdařilo zachytit i určité vývojové trendy, které zpracování jednoho roku nemohlo 
nabídnout. 

Hladík si těchto limitů byl vědom, a také proto svoji sondu doplnil i o prameny 
z odvolací soudní instance, které pomohly zmapovat celý průběh soudních řízení, 
probíhajících v roce 1586, a současně odhalit i kauzy, které knihy svědomí nezachytily. 

Vzhledem k tomu, že je práce do značné míry založena na komparaci a opírá se 
v tomto ohledu o sekundární literaturu, je její výběr komentovaný v první kapitole přece jen 
velmi omezený. Nepochybně by stály za zmínku některé metodicky inspirativní práce (např. 
Daniela Tinková) nebo přehledové studie (srovnej Petr Kreuz, Několik poznámek k otázce 
odrazu kriminality v písemnostech soudů předbělohorských Čech, Documenta Pragensia 23, 
2004, s. 123-161), které odpovídají i na řadu otázek, jež ve vztahu k systému raně 

novověkého soudnictví bakalářská práce ponechává stranou. 
"Technická" výtka směřuje k druhé kapitole práce, věnované popisu pramenů a 

hodnocení jejich vypovídací hodnoty. I historik by měl při popisu rukopisu využívat 
standardní postupy (diplomaticko - kodikologické) pro vnitřní a vnější popis rukopisu. To se 
v této práci bohužel nestalo, a proto z ní nelze k vněj ší podobě pramene i k jeho vnitřní 
struktuře příliš vyčíst (není zmíněna např. materie knižní vazby, takže s ohledem na nápis, 
kterým se Hladík zabývá, zbývá jen spekulovat o možném užití pergamenu pro knižní vazbu -
na druhé straně pokud byl vybrán pro sondu pouze jediný rok, měl alespoň diplomatický 
popis sdělit více o struktuře celé knihy nikoliv pouze jednotlivých zápisů apod.). 

Třetí kapitola, věnovaná v obecné rovině kriminalitě a soudnictví v raně novověkém 
městě, se opírá o excerpta z literatury a představuje spolu s oddílem o četnosti vkladů do 
městských knih úvod ke dvěma ústředním kapitolám, soustředěným na analýzu svědků a 
vlastní trestné činnosti, jak je reflektují zápisy k jednomu roku z novoměstských knih 
svědomí. V případě rozboru sociální struktury svědků ukazují některé, pro autora překvapivě 
zjištěné skutečnosti (např. převaha žen ve svědeckých výpovědích, která neodpovídá situaci 
v jiných městech), že výběr jediného roku pro uplatnění statistických metod zpracování 
pramene v tomto případě nebyl nejšťastnější. Vhodnější by patrně bylo spíše mikrohistorické 
směřování celé práce (ostatně drobné zkrácené biogramy v kapitole sedmé možnosti jiné 
metodiky výzkumu naznačují). Diskutabilní se v této kapitole jeví i avizované Hladíkovy 
úpravy sociální stratifikace svědků, převzaté ze studie pro Staré a Menší Město pražské (Z. 
Brátková). Především se jedná o nešťastně použitý termín "patriciát" (byť si autor jeho limity 
do jisté míry uvědomuje, jak naznačuje v textu str. 36), který bylo možné nahradit termínem 
měšťanské elity (ať už politické, hospodářské či intelektuální - srovnej Pražské městské elity 
středověku a raného novověku, Documenta Pragensia 22, 2004), který plně odpovídá 
společenským skupinám, s nimiž text pracuje. V této souvislosti ještě jedna připomínka, 



považovat za kritérium příslušnosti k elitě města alespoň částečnou znalost latiny, je v období 
kvetoucí humanistické akulturace, kdy život českých měst ovlivňovala zásadním způsobem 
hustá síť latinského (partikulárního) školství a kniha se stávala běžnou součástí života 
měšťanů, zcela zavádějící (srovnej např. Jiří Pešek, Měšťanská vzdělanost a kultura v 
předbělohorských Čechách 1547 - 1620, Praha 1993). Celkově se pak konstrukt jakési střední 
vrstvy obyvatel města, kterou měli představovat především řemeslníci, ale také podruzi, stává 
značně problematickou záležitostí. Nejen, že bez zázemí skutečných majetkových poměrů 
(nemovitosti, finance, movitá výbava domácností) nelze z řemesla příliš vyvozovat, ale 
především na jedné straně novoměstský nákladník a na straně druhé podruh žijící v nájmu 
zjevně nepředstavují stejnou společenskou kategorii. Skupina identifikovaných osob by si 
zasloužila rozhodně podrobnější strukturování, je ovšem pravda, že omezený vzorek sondy je 
pro to jistým limitem 

Analýza trestné činnosti naopak přináší její velmi podrobnou stratifikaci, která je 
vytvořena aplikací metodiky jiných domácích studií. Cenné je především spojení takto 
vytvořeného schématu trestné činnosti s konkrétními novoměstskými případy. 

Celou práci uzavírá soubor dat k osobám, jejichž jména se objevila ve sporech. Údaje 
z těchto stručných, někdy pouze naznačených biogramů, by mohly poskytnou informace i 
řadě dalších badatelů. Ke škodě věci však autorovi unikla jako zdroj informací především 
Kronika královské Prahy Františka Rutha (Praha 1903-1904), která vytěžila prameny z bohaté 
sbírky rukopisů Archivu hl. města Prahy. 

Záměr práce, opírající se především o sondu do pramene novoměstských knih 
svědomí, přiblížit trestnou činnost ve zmiňované lokalitě v období raného novověku, a to 
v souvislostech jejího vzniku i důsledků, se s uvedenými limity Hladíkovi podařilo naplnit. 

Práce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci. Doporučuji ji proto k obhajobě. 

Navrhované hodnocení: velmi dobře 

V Praze dne 28.4.2008 

PhDr. Olga Fejtová 
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