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Předložená práce Petra Sečkaře sestává z pěti kapitol včetně úvodu a závěru. Doplněna 

je řadou příloh - převzatých ze sekundární literatury i autorem samostatně vytvořených na 

základě studia pramenného materiálu. 

Téma si Petr Sečkař vymezil zjevně na základě dosud nedostatečně zpracovaných 

dějin dálkového obchodu ve velmi specifické lokalitě, kterou Cheb rozhodně představuje. 

Z tohoto důvodu je zcela pochopitelné spíše empirické ladění bakalářské práce. Široké téma 

hned v úvodu autor přesněji vymezil sadou deseti, logicky formulovaných, dílčích 

badatelských otázek, vázaných například k právním mantinelům chebského obchodu, skladbě 

obchodovaných i v místě vyráběných komodit, sociální struktuře chebských měšťanů – 

obchodníků s téměř až prosopografickým nádechem. Užité metody Petr Sečkař 

charakterizoval jako „textovou analýzu a komparativní analýzu, doplněné statistickým 

zpracováním údajů“ (s. 6). Úvodní část dále pokračuje hodnocením literatury a pramenů a 

základním seznámením s dějinami města Cheb a to z hledisek geografického, sociálního, 

správního a hospodářského. 

 Ve druhé části autor mapuje teritoria s obchodními kontakty na Cheb. Třetí část 

sleduje obchodovatelné komodity a ve čtvrté části analyzuje autor vývoj chebského obchodu 

v období mezi lety 1300 až 1500. 

 Z formálního hlediska lze práci Petra Sečkaře vytknout pouze několik málo závažných 

pochybení. Čísla odkazů by měla být vždy zařazena za interpunkční znaménka, 

v poznámkovém aparátu by měl být udržován jednotný způsob citace jména autora... 

 Z obsahového hlediska práce působí velmi konzistentním dojmem. Její struktura je 

logická a plně odpovídá cílům, které si autor vymezil a to i přesto, že nedokázal, jak se sám 

v závěru (s. 49) přiznává, s ohledem na pramennou nedostatečnost zodpovědět uspokojivě 

všechny otázky. 

Jistou výhradu, či spíše návrh pro  doplnění, musím vznést k částem (zejména část 

III.), v nichž autor pracuje s měnami. Bylo by velmi zajímavé tabulky a výklad doplnit i 

analýzou kupní síly měn, tedy nehodnotit obchodování jednotlivých komodit pouze z hlediska 

finančního obratu, ale i objemu zboží, což samozřejmě závisí na možnostech, které poskytuje 

pramenný materiál. 

Práci Petra Sečkaře považuji za velmi zdařilou. Autor v ní prokázal schopnost 

samostatné odborné práce s velmi širokým souborem sekundární literatury a pramenů, 



přičemž zpracováním i samotným tématem překročil limity bakalářské práce. Práci navrhuji 

k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně s bodovým rozsahem 47 – 49 bodů. 

  

        Mgr. Jan Tuček 


