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Dějiny kriminalistiky jsou badatelsky velmi zajímavým a 

přínosným tématem, které ale bohužel často stojí na okraji pozornosti 

českých historiků. Jde totiž o téma, jehož studium vyžaduje důkladné 

odborné znalosti (nejen historické, ale také právně-historické) a navíc 

je výrazně komplikované obrovským množstvím využitelné archivní 

matérie. 

Diplomová práce Ondřeje Hladíka přitom využívá jednu 

z možností, které výzkum kriminalistiky a právních dějin umožňuje -

za základ si bere historický pramen, na jehož příkladě rozvíjí obraz 

doby v oblasti novoměstského mikroregionu ve zlomové době, kdy se 

po dlouhém období stala Praha rezidenčním a sídelním městem 

habsburské podunajské říše. 

Celá práce je rozdělena do tří logických celků. První část tvoří 

kapitola třetí informující o kriminalitě a soudnictví v raně novověkém 

městě. Část druhou, kapitoly čtyři až šest můžeme označit spíše za 
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historicko-sociologickou sondu, ve které se autor snaží typologizovat 

jednotlivé formy výpovědí (kapitola 4) a rozčlenit (podle pohlaví a 

sociálního postavení) svědky procesů (kapitola 5). Spíše informační 

charakter pak má šestá kapitola (Šlechta před novoměstským 

soudem). Kromě skutečné participace příslušníků šlechtických stavů u 

soudu totiž obsahuje základní informace o celé této sociální skupině a 

především se snaží (nutno podotknout úspěšně) informovat o 

postupném uzavírání rytířského stavu, který se tímto způsobem snažil 

uzavírat proti pronikání erbovníků (včetně novoměstských měšťanů). 

Samotnou páteř Hladíkovy práce, a hlavní přínos jeho studia, 

ale představuje kapitola sedmá (Analýza trestné činnosti). Ve třech 

kapitolách (Trestněprávní delikty, Majetkoprávní spory, Spory 

procesní povahy a nezařaditelné pře) rozčleněných ještě do řady 

podkapitol dokazuje autor svou mimořádnou znalost dané 

problematiky a neobyčejnou píli. Studie podobného charakteru totiž 

vyžaduje mimořádně důslednou heuristickou činnost, jejímž 

výsledkem obvykle (někdy nedobrovolně) bývá i komplexní edice 

zkoumaného materiálu. 

Nezanedbatelným kladem práce Bc. Hladíka je i práce 

s jazykem. Přes jisté stylistické nedostatky (které jsou ovšem spíše 

subjektivního rázu a kterým se nevyhne žádný autor) je celá studie 

psána poměrně lehkým stylem. Čtenářsky vděčné je zejména sedmá 

kapitola, jež nám umožňuje za pomoci Hladíkem pečlivě vybraných 
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pramenů, poodkrýt obraz všedních (ale často 1 dramatických dnů) 

rudolfinské Prahy. 

O preciznosti autora svědčí i kapitola osmá přinášející základní 

informace o osobách vystupujících v jednotlivých causách. Přestože 

z hlediska srozumitelnosti celé studie je kapitola nadbytečná, má 

mimořádný význam při její využitelnosti. Právě ona totiž přináší 

čtenáři na jednom místě a přehledně informace o osobách 

vystupujících v procesech, o jejich životě a rodinném zázemí. 

V případě vydání celé studie, které považuji za vhodné a vítané, bych 

jen doporučoval tuto část z důvodu přehlednosti řadit abecedně a 

nikoli podle vnitřního dělení práce. 

Závěrem je třeba konstatovat, že autor při své práci prokázal 

mimořádnou znalost dané problematiky a že jeho studie představuje 

velmi kvalitní práci, jejíž přínos pro poznání zkoumané problematiky 

je neoddiskutovatelný. Navrhuji proto hodnotit diplomovou práci jako 

výbornou a doporučuji ji jako práci rigorózní zakládající nárok na zisk 

titulu P11J[)r. 

V Praze 7. května 2010 

Úst v světových dějin 
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