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PhDr. Kateřiny Jíšové 

Testamenty novoměstských měšťanů v pozdním středověku 

Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2008, 289s. 

Kateřina Jíšová si pro svou práci si zvolila atraktivní téma. Testamenty měšťanů jsou 

bohatým zdrojem informací o životě rozhodujícího sektoru městského obyvatelstva a nabízejí 

široké možností vyhodnocení. K. Jíšová použila jako svůj výchozí pramen tři dochované 

knihy (rukopisy) testamentů z Nového Města Pražského. Chronologické rozpětí své práce 

vymezila daty nejstaršího a nejmladšího kšaftu, tj. lety 1421 - 1533. V českých poměrech se 

jedná o jeden z nejrozsáhlejších, chronologicky v podstatě ucelený (až na cézuru husitských 

válek) soubor písemností tohoto druhu. Ve stejné době byly vedeny také staroměstské knihy 

testamentů, ty ale bohužel shořely při požáru archivu v r. 1945. Celkem K. Jíšová zpracovala 

2076 posledních pořízení zapsaných v novoměstských knihách. 

Práce je logicky rozčleněna do jednotlivých tematických celků. Po úvodní charakteristice a 

popisu primárních pramenů podává autorka velmi stručný výklad svého metodického 

přístupu . Pro zpracování testamentů byl autorkou navržen databázový program v aplikaci 

Access, který zahrnuje všechny zásadní položky uvedené v písemnostech, včetně 

diplomatické charakteristiky. Je škoda, že autorka tuto problematiku v disertaci nerozvedla 

podrobněji. Snad by i tato část mohla přinést zajímavá metodická zjištění pro případné další 

práce s prameny sériového typu. Další část úvodního textu nastiňuje proces vzniku, uchování 

a rozšíření testamentů v městském prostředí v období pozdního středověku a počátku 

novověku v celoevropských souvislostech. Autorka dochází k zajímavému závěru, že 

testamentární praxe se prosazovala v různých středoevropských městech zhruba stejnou 

intenzitou a ve stejné době. Sama autorka se vedle novoměstských testamentů formou sondy 

zabývala také dochovaným torzem testamentů ze Starého Města v Praze a testamentům 

dochovaným v Poznani. Podle autorčiných závěrů pokrývají dochované novoměstské 

testamenty z let 1434-1533 "pouze" jednu sedminu městského obyvatelstva. Frekvence 

záznamů posledních pořízení je pak ovlivněna různými okolnostmi, např. epidemiemi, během 

nichž počet zápisů pochopitelně roste. 
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Následující pasáže disertace přinášejí výklad o právní praxi spojené se vznikem písemného 

testamentu od prvotního impulzu až po zapsání do knih kšaftů, o formální stránce testamentů 

a o roli svědků při těchto aktech. V této souvislosti je zdůrazněno, že také ústní poslední 

pořízení byla platná a byla používána i během pokračující byrokratizace společenského 

života. Autorka však na prověřování ústní testamentární praxe vědomě rezignovala. 

Následující tři kapitoly (tj. III, IV a V) jsou věnovány rozboru testamentů z různých hledisek. 

První z nich se zabývá rolí zbožných odkazů v testamentech i v životě novoměstských 

měšťanů. Velmi zajímavá zjištění přináší autorka hned v úvodu této rozsáhlé části práce. Ze 

základní statistiky K. Jíšové vyplývá, že více než polovina testátorů učinila nějakou formou 

zbožný odkaz. Při porovnání frekvence takto odkazujících mužů a žen však jednoznačně 

převažují ženské donace. Z celkového počtu 599 ženských testamentů jich celých 86 % 

obsahovalo zbožný odkaz. Nabízí se celá řada diskusních námětů v souvislosti se ženskou 

zbožností. Mohli bychom klást otázky po specifikách ženské pozdně středověké zbožnosti 

v českém prostředí, eventuálně po ženské solidaritě, prokazatelné např. odkazováním jiným 

ženám, řeholnicím nebo bekyním (jak je naznačeno na s. 107-109), dále pak věrným 

služebnicím a dalším ženám, např. s určením jejich specifického poslání při vykonání 

poslední vůle testátorky. Tyto otázky jsou asi spíše náměty pro další výzkumy, zejména pro 

vzájemné komparace dochovaných pražských a dalších českých a moravských měšťanských a 

šlechtických testamentů. Přesto by bylo vhodné, aby k nim autorka při obhajobě zaujala 

stanovisko. 

V kapitole III/1 se K. Jíšová pokusila rekonstruovat víru v očistec v prostředí utrakvistické 

Prahy 15. století. Zde bych ale k jejím závěrům vyjádřila mírnou skepsi. Jeví se jí jeví jako 

překvapivé odkazy na zbožné skutky ve prospěch spásy duše testátora nebo testátorky, např. 

ve formě mší (v jednom případě přímo předepsaných třiceti mší) a jiné podobné formulace. Je 

však známo (zde odkazuji mj. i na poslední výzkumy např. Z. Uhlíře čiM. Studničkové), že 

učení o očistci a víra v účinnost odpustků a zbožných skutků obecně byly českou společností 

poloviny 15. století, pod jednou i obojí ještě obecně akceptovány, samozřejmě s výjimkou 

radikálních skupin (např. Táborů a Českých bratří). Navíc by mohlo být věcí diskuse, zda v 

odkazy ve prospěch spásy duše skutečně prokazují víru testátora v jejich účinnost a v očistec, 

nebo zda se jedná spíše o formalitu diktovanou tradicí. Naopak za přínosné zjištění, které jen 

dokládá přirozené soužití obou vyznání, pokládám informaci, že sedm z těchto specifických 

posledních pořízení přinášelo odkazy oběma konfesím (s. 41). Za velmi podnětné pak 

považuji pasáže třetí kapitoly věnované odkazům církevním institucím a konkrétním kněžím. 
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Autorka v tomto ohledu vytěžila studovaný materiál v podstatě beze zbytku. Jednak jsou její 

zjištění přínosná v souvislosti s dějinami jednotlivých staveb (kostelů, konventů) a jejich 

vybavení, jednak se jí v řadě případů podařilo doplnit řady duchovních působících u těchto 

církevních institucí sepsané V.V. Tomkem. Nabízejí se další otázky po důvodech odkazů 

konkrétním duchovním, např. po rodinných či jiných společensko-sociálních vazbách mezi 

testátorem a klerikem. Jak K. Jíšová uvádí, v několika případech se jednalo o odkazy v rámci 

rodiny, v jiných případech nebylo ještě možno na základě současného stavu zpracování 

dalších pramenů tyto vazby rekonstruovat. Zajímavé jsou také závěry o relativně nízkém 

počtu odkazů na pořízení uměleckých děl iniciovaných novoměstskými donátory. I tyto 

odkazy by si (podle autorky) zasloužily hlubšího studia. Text věnovaný odkazům knih vzácně 

dokumentuje rozšíření rukopisů v měšťanském prostředí. Pro čtenáře mohou být překvapivé 

doklady o misálech a dalších liturgických knihách v měšťanských knihovnách. Zcela 

ojedinělý je zápis o knihách z pozůstalosti pergameníka Havla, který nemá svým rozsahem i 

tituly v ostatních testamentech obdoby. Za velmi cenný pak považuji také přehledný soupis 

zmínek o knihách na s. 120-122, jímž se K. Jíšové podařilo doplnit současný stav 

kodikologického bádání. 

Závěrečný rozbor novoměstských testamentů tvoří tři rozsáhlejší kapitoly, které by mohly 

literárně i tematicky stát samy o sobě a které tvoří jistý vrchol předkládané práce. První z nich 

je věnována špitálům a péči o chudé. K. Jíšová zde vykresluje velmi živý obraz novoměstské 

společnosti ve vztahu k městské chudině a jejímu zaopatření, se zvláštním zřetelem 

k tragickým dnům epidemií. I když je přímé ohrožení testátora nemocí doloženo podle 

autorky pouze v pětině ze všech záznamů, jsou citace, které jsou v práci použity, důležitým 

prvkem pro pochopení pozdně středověké mentality. Zároveň kladně hodnotím pasáž, ve které 

je podána charakteristika jednotlivých charitativních institucí a jejich činnosti ve sledovaném 

období. Další dvě kapitoly jsou v podstatě nejdůležitější částí práce a také samostatnými 

prosopograficko-topografickými studiemi. Rozložení a velikost majetku měšťanů výtečně 

doplňuje dosavadní znalosti a topografii Nového Města. Poznatky o zastoupení jednotlivých 

řemesel dávají autorce prostor pro další interpretaci, jako např. k závěru o malém počtu 

uměleckých řemeslníků na Novém Městě. Z interpretovaných skutečností je pak možné 

odvozovat velikost jednotlivých domácností nebo roli domácího služebnictva v měšťanských 

domech. Při sledování majetků jednotlivých měšťanů K. Jíšová bohatě využila dalších 

pramenů, zejména radních manuálů. Velmi bych se zde přimlouvala za autorkou naznačené 

dopracování a vytěžení těchto pramenů. 
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Disertaci uzavírají dva exkursy, nazvané ,,Novoměstští radní v neklidných dobách " a "Smrt a 

umírání v představách pražských měšťanů ". Obě tyto čtivé kapitoly jsou však spíše 

ilustrativní povahy. 

Předkládaná disertace ve čtenáři podněcuje ani ne tak kritiku nebo nesouhlas, jako spíše touhu 

po hledání odpovědí na další otázky, které jsou v textu zmíněny jako výhledové záležitosti 

nebo jen mimochodem načrtnuty mezi řádky textu. Jedním z takových témat by snad mohl 

být, navzdory špatnému pramennému zázemí, např. výzkum míry vykonání poslední vůle 

nebo rozbor odkazování dluhů, ať byl testátor věřitelem nebo dlužníkem. 

Závěrem je možno konstatovat, že se jedná o práci zdařilou, ve které se autorce podařilo 

pramen - tři knihy testamentů - zpracovat z mnoha různých pohledů a za použití 

interdisciplinární metodiky a významně tak přispět k plastickému obrazu života na Novém 

Městě Pražském na samém konci středověku. Pokud by autorka uvažovala o publikování 

práce nebo alespoň jejich částí , což doporučuji, přimlouvala bych se také za zveřejnění či 

zpřístupnění autorčiny databáze, která přináší cenná data pro další prosopografická studia. 

Předkládaná doktorská disertační práce odpovídá požadavkům na ní kladeným, a proto ji 

doporučuji k obhajobě. 

k-0d:-~ 
V Praze 29. července 2008 PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. 
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