
Posudek diplomové práce 

Markéta Růčková, Studenti Jednoty bratrské na počátku 17. století aneb kněžský dorost z Ar

chivu Matouše Konečného, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta, Katedra po

mocných věd historických a archivního studia, 2009, 406 s. včetně 10 obrazových a texto

vých příloh. 

Nestává se často, aby v archivním světě docházelo v současné době k takovým nálezům, 

na jaké při své práci čas od času narážejí spíše pracovníci v terénním výzkumu, především 

archeologové. O tom, že není pravidla bez výjimky, svědčí nález, který byl učiněn v roce 

2006 při rekonstrukci někdejšího kláštera Na Karmeli v Mladé Boleslavi. Unikátní soubor 

písemností, který zde byl objeven a v současné době je uložen v mladoboleslavském mu

zeu, obsahuje písemnosti z počátku 17. století. Velkou část těchto písemností představuje 

korespondence studentů Jednoty bratrské (včetně rejstříků výdajů), adresovaná Matouši 

Konečnému, jednomu ze čtyř seniorů Jednoty. 

Autorka předkládané práce stála před více než obtížným úkolem neboť obsah truhliček, 

v nichž byly písemnosti uloženy, byl v době, kdy se rozhodovala pro téma své práce, zpra

cován pouze rámcově ve formě jednoduchého soupisu jednotlivých písemností, mnohdy 

navíc z pochopitelných důvodů ne zcela exaktního. Navíc literatura týkající se bratrského 

školství není nikterak bohatá, zvláště pak k bratrskému školství, kde postrádáme zejména 

rozsáhlejší práce syntetizující. Obecně pak práce věnované Jednotě bratrské zdaleka neob

sahují vyčerpávající informace, což je dáno především torzovitým stavem dochování pra

menů týkajících se činnosti Jednoty. Přesto všechno je již úvodem potřeba konstatovat, že 

autorka se přes všechna úskalí dokázala přenést a předložila kvalitní práci. 

Práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol včetně úvodu, většina z kapitol je dále přehledně 

členěna na několik subkapitol. V úvodu autorka sumarizuje dosavadní stav bádání k jed

notlivým otázkám, které jsou předmětem práce, samostatnou pozornost věnuje pramenům 

vztahujícím se k bratrskému školství a zejména pak vlastnímu archivu Matouše Konečného 

nalezenému v mladoboleslavských truhličkách (532 kusů došlé korespondence, slibů, 

účetních rejstříků), který představuje jedinečný zdroj informací k dějinám, resp. správě 

Jednoty. Následující kapitoly jsou věnovány výchově a vzdělávání v bratrském domě a 

vyššímu vzdělání v Jednotě bratrské, resp. cestě, jíž museli adepti projít, než kýženého cíle 

dosáhli. Čtvrtá kapitola, koncipovaná na základě stávající literatury, se týká samostatného 



organizačního typu protestantské, resp. bratrské školy, jímž bylo gymnasium illustre, sa

mostatně se zaměřuje na gymnasium v Bytomi nad Odrou a v Brémách, tedy míst, kde zís

kávali vzdělání studenti z mladoboleslavského nálezu. Hlavní těžiště práce pak spočívá 

v páté a šesté kapitole, které se podrobně věnují právě těmto studentům ve světle naleze

ných písemností (v první řadě v korespondenci adresované Matouši Konečnému a v účet

ních rejstřících). Autorka podrobně rozebírá obsah jednotlivých listů, sleduje (nakolik to 

prameny umožňují) nejen jejich cestu za poznáním, itinerář cesty, vlastní studium (mj. je 

připojena velmi přehledná tabulka s týdenním rozvrhem vyučovaných či přesněji navště

vovaných předmětů), ale všímá si i otázek spojených s každodenním všedním životem jed

notlivých studentů. Šestou kapitolu uzavírá zevrubná početní analýza účetních rejstříků, 

opět doplněna přehlednými tabulkami (včetně jednoho grafu) dokumentujícími strukturu 

výdajů jednotlivých studentů. 

Na hlavní textovou část práce navazuje pečlivě zpracovaná edice slibů, korespondence a účet

ních rejstříků, které byly obsahem truhliček. Edici předchází exaktně zpracovaná ediční 

poznámka, závěr edice je připojen podrobný vědecko informační aparát (slovníček pojmů, 

seznam monogramů, soupis zkratek), neodmyslitelnou součástí je jmenný a místní rejstřík. 

V rámci příloh (obrazových a textových) je připojen tabulkový soupis knih a učebnic pou

žívaných studenty v Brémách, kdy autorka jednotlivé knižní tituly maximálně exaktně ur

čila, nechybí ani uvedení jejich ceny dle údajů zaznamenaných v pramenech. Zvláštní po

zornost zaslouží impozantní soupis použitých pramenů a literatury. 

Závěr: autorka prokázala kromobyčejně vysokou schopnost samostatné práce s prameny a 

literaturou, orientace v komplikovaném tématu, vyžadujícím hluboké znalosti, rozhled, ale 

i zdravý nadhled. Práce je navíc psána velmi čtivě (troufám si říci, že v mnoha ohledech až 

zábavně), kultivovaným jazykem, autorka se nebojí vyjádřit vlastní názor. Práci proto plně 

doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou výborně. 

V Praze dne 9. září 2009 


