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Podání systematického obrazu měst v období pobělohorském, resp. v průběhu 17. a 18. století 

je stálým dluhem naší historiografie Toto konstatování vynikne ještě více v případě měste

ček poddanských. Pokud již byla badateli věnována pozornost dějinám měst v tomto obdo

bí, soustředila se především na města královská a věnná. Situace v této oblasti se sice 

v posledních letech pozvolna mění především zásluhou regionálních badatelů na straně 

jedné, na straně druhé pak díky pracím studentským (bakalářským, především však diplo

movým), zdaleka však ještě nedosahuje takové úrovně zpracování, jak by bylo žádoucí. 

Námětem předkládané diplomové práce Daniely Coganové je správa poddanského městečka 

Pecky v průběhu 17. a 18. století. Pokud se městečko stalo předmětem badatelského zájmu, 

pak tomu tak bylo pouze v souvislosti se zdejším hradem či osobností Kryštofa Haranta 

z Po lžic a Bezdružic, samotné dějiny, bohatství jeho písemných pramenů zůstávalo až do 

dvacátých let minulého století stranou zájmu. Vzhledem k pramenům, které jsou kjeho dě

jinám k dispozici nejen ve fondech regionální provenience (zejména ve Státním okresním 

archivu v Jičíně, dále ve Státním oblastním archivu v Zámrsku), ale i ve fondech ústřední 

povahy uložených v Národním archivu, otevřely se autorce široké badatelské možnosti, 

jichž se (a to je potřeba konstatovat již v úvodu) v rámci diplomové práce snažila maxi

málně využít. 

Práci rozčlenila autorka do tří kapitol včetně úvodu, v němž stručně charakterizovala dosa

vadní stav bádání o Pecce a přiblížila hlavní archivní fondy, z nichž ve své práci vycháze

la. Následující dvě kapitoly jsou dále přehledně a logicky členěny na dílčí podkapitoly. V 

první z nich přibližuje autorka peckovské panství spadající do správy kartuziáni't, v letech 

1627 až 1782. Úvodem této části stručně seznamuje s řádem, jeho příchodem do Čech a 

zdejšími osudy s důrazem na období po vypuknutí třicetileté války, resp. od roku 1627, 

kdy byla zahájena stavba valdické kartouzy, až do zrušení řádu Josefem II. v roce 1782. 

Následuje pasáž věnovaná správě a popisu peckovského panství, které získali kartuziáni na 

základě fundace Albrechta Eusebia z Valdštejna. Daniela Coganová se v této souvislosti 

věnuje rovněž činnosti purkrabské kanceláře, jejíž úředníci se podíleli na dohledu na chod 

panství a jeho hospodaření, zvláště pak dohlíželi na vybírání vrchnostenských dávek. Na 



základě urbářů uvádí autorka jejich výši pro jednotlivé obce náležející k panství. V této 

souvislosti však nepomíjí ani další prameny (pamětní knihy, berní rula). 

Stěžejní část práce tvoří následující třetí kapitola, v níž se autorka zabývá správním vývojem 

městečka ve výše uvedených letech (1627 až 1782), přičemž celá kapitola je primárně za

ložena na důkladném studiu archivních pramenů, zejména městských knih, které jsou pře

hledně popsány z hlediska jejich vnější podoby, v rámci popisuje stručně zmíněn i obsah. 

Z něho pak vychází další oddíly kapitoly věnované chodu peckovské městské kanceláře 

včetně informací o jejích nejvýznamnějších písařích. Následuje pasáž věnovaná městské 

samosprávě, složení a fungování městské rady, kompetencím purkmistra, městským finan

cím apod., nechybí ani údaje o dalších úředních osobách a srovnání jejich postavení 

s postavením ostatních měšťanů. V další části se autorka věnuje zdejšímu cechovnímu zří

zení, k jehož rozvoji dochází až v období po třicetileté válce. Tak, jako byla nedílnou sou

částí městského života existence fary a školy, je v práci nedílně začleněna přehledná pasáž 

věnovaná právě těmto otázkám. Závěrem nechybí ani rejstříky - jmelU1ý a společný místní 

a věcný, součástí práce jsou rovněž ilustrativní textové a obrazové přílohy. Jediný dotaz se 

týká závěrečného soupisu pramenů, v němž jsou až na výjimky uvedeny odkazy na inven

tární čísla, nikoli na signatury,jakje obvyklé. 

Závěr: autor přistoupila k práci s příslovečnou archivářskou pečlivostí, zároveň s uměře

ným nadhledem, s citem pro proporcionalitu a přehlednost, s cílem vyplnit mezeru 

v současném stavu bádání. Její vyjadřování je věcné, úsporné. Nelehkého úkolu, s minimální 

možností "opřít se" o dosavadní literaturu (k městečku Pecce prakticky neexistující), se autor

ka zhostila úspěšně. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou výborně. 
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