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Je potěšitelné, že stoupá v rámci raně novověkých dějin zvolna, ale nezadržitelně, zájem o 

studium měst; je to nejen potěšitelné, ale i pochopitelné, neboť šlechta, církev, či další před 

několika dekádami profilující témata, jako by zvolna ztrácely nejen přitažlivost, ale i 

výpovědní schopnost pramenů. Uvítal jsem proto, když se pozornost K. Wimmrové stále více 

zaměřovala na zdánlivě prosté a nedynamické otázky městského života, spojené se 

zásobováním měst. Přitažlivý se jevil východ Čech v čele s Hradcem Králové, jenž 

představuje ovšem nepochybně náročné téma v důsledku nedostatečného, nerovnoměrného 

pramenného rozložení, což platí i o kvalitativní stránce problematiky. S tím navíc paradoxně 

kontrastuje, že disponibilní literatura se po desítky let v tomto regionu prakticky nepohnula 

z místa. Proto místo tradičního opakování opakovaného, jsem diplomantce sám doporučil, aby 

provedla jistý "minimalistický přehled literatury". Je mi jasné, že tímto jistým 

redukcionismem, nemůže vzniknout žádná škoda, ba naopak! Ostatně, hovoří o "výběrové" 

literatuře, vzhledem ke kvantu titulů, je to jistě na místě. To že se nepodařilo tuto skutečnost 

zcela naplnit, bylo dáno heuristickou pracností vlastní analýzy. 

Autorka zaměřila dále pozornost na Jaroměr; i tento posun optiky považuji za velmi šťastný, 

neboť se vyhnula jistým stereotypům, které přináší superiorita většího města. Nepochybně 

toto městečko se povedlo lépe vystihnout, než centrum východních Čech. 

Vlastní těžiště práce je založeno na analýze řeznických profesí, ostatně základních pro život 

města sledované doby, což je jistě téma "na míru šité pro křehkou ženu". Myslím, že rozsáhlé 

kapitoly jsou napsány velmi zajímavě, autorka nesměřovala k detailu, vybírala i zajímavé 

citace. Takovýto segment městských dějin je ideální pro tvar diplomové práce. Ta práce má . 
nemalý teoretický potenciál, neboť může sloužit jako paradigma pro psaní městských dějin. 

Práce slečny Kateřiny Wimmrové splňuje nároky na absolventský spis a já ji rád doporučuji 

k obhajobě. 
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