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SPRÁVNÍ vÝVOJ MĚSTEČKA PECKY ZA KARTUZIÁNŮ (1627-1782) NA ZÁKLADĚ MĚSTSKÝCH 
KNIH 

Předmětem diplomové práce Daniely Coganové je analýza - a povězme hned, že důkladná a 
solidní - správy městečka Pecky ve dvou barokních staletích, to je v období, kdy peckovskou 
vrchností byl klášter kartuziánů ve Valdicích u Jičína. Vlastnímu tématu autorka předeslala 
dvě poměrně stručné kapitoly věnované řádu kartuziánů a správě kartuziánského velkostatku 
jako celku, načež přešla k zevrubnému popisu použitých pramenů, na který pak navazují 
kapitoly, jež tvoří jádro práce. Jsou postupně věnovány kanceláři městečka Pecky, městské 
radě a vůbec (tradiční) samosprávě, cechům, farní správě a městské škole. Celou práci 
doplňují pečlivé rejstříky (ty nebývají u diplomových prací obvyklé a zaslouží rozhodně 
ocenit) a několik příloh, jež mj. obsahují cenné jmenné řady úředníků městečka Pecky. 

V úvodu autorka konstatuje, že správě vrchnostenských městeček byla dosud věnována jen 
malá pozornost. K tomu ale cituje, jako doklad svého tvrzení, výhradně práce staršího data 
(jako poslední studii L. Dědkové ze 70. let), přičemž zcela unikl její pozornosti k tématu 
velmi relevantní sborník Poddanská města v systému patrimoniální správy (Ústí nad Orlicí 
1995), Vorlova monografie Rezidenční vrchnostenská města v Čechách a na Moravě (2001) a 
několik dalších titulů, jež jsou ostatně uvedeny i v bibliografické příloze posledního vydání 
Dějin správy. Ano, prací věnovaných správě městeček je jako šafránu, ale tak špatná situace, 
jak diplomantka líčí, to zase není. 

Je toho však v každém případě více, co zaslouží na práci Daniely Coganové vyzdvihnout. 
Velmi přehledně shrnula správu panství a prošla přitom svědomitě zbytky radimského 
patrimoniálního archivu, roztroušeného po několika fondech a archivech. Objev dvou urbářů 
(chybí mi odkaz na soupis východočeských urbářů?) v rukopisu, který byl dosud považován 
za urbář jediný, je zcela jistě nálezem velké důležitosti. Velmi spolehlivý je popis a přesná 
nová typologie městských knih z archivu městečka Pecky (jen bych do paleografické 
terminologie raději nezaváděl kategorii "neúhlednost" :-), vzorná je rekonstrukce kanceláře. 
Postrádám snad jen více informací o vztazích s vrchností, respektive s radimskou 
vrchnostenskou kanceláří a peckovským purkrabím. Byly vztahy s vrchností opravdu tak 
idylické? Možná že ano. 

Ovšem se v práci objeví také sporná místa, jakkoli jde o jednotliviny. Nevím, proč autorka 
uvádí Opočno jako duchovní statek ??? (s. 16, pozn. 43; po konfiskaci Trčkům je získali, 
zprvu jen jako zástavu, Colloredové). Podivné je vysvětlení pojmu apelace, svědčící o tom, že 
autorka ne zcela dobře chápe funkci apelačního soudu: "apelace" (v knize apelací) vysvětluje 
jako "přečiny projednávané před apelačním soudem" (s. 25), ve skutečnosti se jednalo o 
projednávané rozsudky (nálezy) nižší instance, nikoli o projednávání "přečinů" (mohly to být 
ovšem jakékoli nálezy, nejen kriminálního charakteru). Nezdá se mi rovněž správné 
vysvětlení příčiny vzniku testamentů v peckovské knize testamentů: "písemnosti mají 
charakter neověřených, ale i ověřených opisů, které vznikly pro potřeby úřadu" (s. 36), tvrdí 
Coganová. Soudím ale, že bylo spíše v zájmu zůstavitelů samotných, aby nechali pořídit opis 
kš aftu ověřený městskou radou; "pro potřeby úřadu" by mohl být opis pořízen jen tehdy, když 
by úřad byl ustanoven vykonavatelem závěti (což sice často mohl být, ale přesto bych 
očekával iniciativu k právnímu pojištění závěti na straně testátora, nikoli rady). Úředníci 
vystupují prý jako účastníci křtů" (s. 38) - pravděpodobně ale byli kmotry. Velmi zvláštní je 
formulace o "postupném zakládání cechovních zřízení" (s. 55); ovšem se jedná o jednotlivé 
cechy, nikoli o "cechovní zřízení" (objevují se kdovíproč i v názvu podkapitoly) jakožto 



systém (chybná je rovněž etymologie "cechu", pocházející nikoli od "cejchu" (něm. Zeichen), 
nýbrž z něm. "die Zeche"). 

Z jazykových hříchů a hříšků připomínám nesrozumitelnost některých vyjádření: "Jejím 
hlavním cílem [rozuměj této práce] bylo uchopení vývoje poddanského městečka 
v sedmnáctém století s důrazem na století osmnácté" (s. 6; tak které století bylo "hlavním 
cílem", ptám se?); "Pokud při vážení chleba objevili [obecní starší] kontraband ... " (s. 48; 
kontraband je podloudně přepravované nebo pašované zboží, nikoliv špatná váha); 
nerozumím též (možná vlastní vinou) větě "Farář musel odevzdat magacín ze všech kostelů, 
polí a luk, což v penězích činilo ... " (s. 64). Občas se potkáme s poněkud toporným 
vyjadřováním, např. s oblíbenou vazbou "došlo k ... ": např. "došlo ke střídání šesti rukou" (s. 
26), "došlo ... ke zvýšené výstavbě sakrálních staveb" (s. 63); či např. s velmi oblíbeným 
"vytýčováním" ve větách jako "splnění vytýčených podmínek" (s. 57, rozuměj stanovených, 
předepsaných), "vytýčili pravidla" (s. 59). Dost nešťastné jsou formulace typu: "Kartuziáni -
nepříliš typický řád pro české země ... " (s. 9; museli bychom se zeptat, který byl "typický" a 
zda o tom rozhoduje jen počet řeholních domů?); dále se objeví pleonasmus "pramenné 
zdroje" (s. 6); terminologické chyby jako "statut poddanského městečka" (s. 20) místo 
"status", "styk s popravcem" (s. 48, rozumí se kat), "artikule" místo "artykule" a dokonce "z 
tovaryšských artikul" (s. 58), nebo takové slovotvorné úlety jako "motlitby" (s. 12), "většina 
řemeslníků patřila k čelním představitelům" (s. 56; správně čelným, to je předním, "čelní" 
znamená určený k upevnění na čelo apod.), "Reihezunť' místo "Reihezunft" (s. 57). Nechybí 
ani hovorové vazby typu ,,[Low] materiál rozstrkal do 21 knih" (s. 32); zbytečná opakování 
téhož dvěma významově shodnými termíny: "kniha protokolů obsahuje výpis či extrakt 
smluv" (s. 35); občas se nepohodne podmět s přísudkem: "v městečku se scházely lidé" (s. 
43), "zůstaly pouze dvě města" (s. 52). Zamrzí též komolení jmen autorů v citacích: "Ratojal" 
místo Rajtoral, "Čaňová" místo Čáňová (obojí se opakuje, takže nejde o překlep). 

Je samozřejmou povinností oponenta upozornit na nedostatky práce, kritické připomínky by 
však neměly převážit zásluhy vykonaného výzkumu. Proto závěrem znovu připomínám, že 
hlavní úkol, totiž rekonstrukci a analýzu správního vývoje městečka Pecky a jeho institucí 
(fary, školy atd.), autorka bezpochyby kvalitně splnila. Vzhledem k uvedeným nedopatřením 
(více či méně marginálním) a také s ohledem na přece jen skromnější rozsah práce navrhuji 
ohodnotit diplomovou práci Daniely Coganové jako velmi dobrou. 

V Praze 13. září 2009 lf7/1?;)~) 
PhDr. Zdeně~~da, CSc. 


