
Oponentský posudek 

Adéla TOMKOV Á: Soupis poddaných podle víry na trutnovském panstvL Bakalářská 
práce obhajovaná na Ústavu českých dějin FF UK, Praha 2010, 56 s. 

Bakalářská práce Adély Tomkové je věnována Soupisu poddaných podle víry na 
trutnovském panství. Tomuto významnému historickému pramenu se již před více jak 
osmdesáti lety věnoval významný česko německý archivář a klasický filolog Anton 
Blaschka. 1 S jeho zajímavou studií se autorka ve své práci vyrovnává kritickým způsobem a 
dokazuje tak, že tento prvořadý pramen není vyčerpán a zasluhuje si stále naší pozornost. 
Prací věnujících se dějinám Trutnovska ve druhé polovině 17. století není mnoho, i proto 
považuji tuto bakalářskou práci za velmi přínosnou.2 

Práce je rozdělena do šesti tématických kapitol, úvodu a závěru. První tématická část je 
věnována dějinám rekatolizace v Českých zemích a jejímu průběhu na trutnovském panství. 
Tato část je zpracována na základě starší literatury, především prací Tomáše V. Bílka, Franze 
X. Kuhna a Elišky Čáňové. Z novějších prací cituje autorka především Alessandra Catalana. 
Absenci reflexe novější literatury k tématu rekatolizace (např. studií Jiřího Mikulce a Ivany 
Čornejove)3, považuji za nedostatek této části. Pozornost je zde věnována rovněž událostem 
třicetileté války, které měly na vývoj města Trutnova ajeho okolí zásadní vliv. 

V další kapitole se autorka věnuje vcelku podrobně vzniku a obsahu Soupisu poddaných 
podle víry a jeho srovnání s Berní rulou. Těžiště práce se nachází v následujících kapitolách, 
které jsou věnovány především demografické a sociální struktuře trutnovského panství. 
Stranou nebyly ponechány ani otázky spojené s vyznáním obyvatel tohoto panství (především 
je zde sledován poměr nekatolíků a katolíků v závislosti na věku, pohlaví a vzdálenosti 
bydliště od sídla trutnovského děkana). Velmi zajímavým způsobem je zpracována i otázka 
nekatolických dětí. 

Struktura práce je velmi přehledná. Autorka postupuje vždy od obecného ke 
konkrétnímu a jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují. Pouze kapitolu šestou Soupis a 
studium historické rodiny by bylo vhodnější zařadit před čtvrtou kapitolu Rozbor věkové 
struktury na trutnovském panství, ve které je věnována pozornost i věkovému rozdílu mezi 
manželi. Z úvodní části by bylo rovněž vhodné vyčlenit pasáže věnované literatuře do 
samostatné kapitoly a zaměřit se zde pouze na vysvětlení cílů práce a kladení otázek. 

Po obsahové stránce je práce vypracována pečlivě bez zásadních věcných chyb. Přesto 
je zapotřebí upozornit na některé omyly, které vznikly zřejmě nezcela pozornou prací 
s literaturou. Například na str. 24 autorka píše: "Chalupníci, kteří svá pole částečně osívají, 
byli počítáni za čtyři osedlé a zahradníci, bud' s kusem pole, nebo nějakým dobytkem platí za 
osm osedlých." Podle autorkou citované práce Josefa Pekaře České katastry, ale byli za 
jednoho osedlého považování čtyři chalupníci a osm domkářů (zahradníků) bylo počítáno 
rovněž za jednoho osedlého.4 Dále na str. 22 se objevuje nejasná formulace: "Snahu zjistit 
přesnější počet osedlých projevil roku 1640 gubernátor arcikníže Leopold z Jičína ... ". V tomto 

I Anton BLASCHKA: Das Trautenauer Untertanenverzeichnis vom Jahre 1651. Jahrbuch des Deutschen 
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případě by se snadno mohlo stát, že by nepozorný čtenář přisoudil arciknížeti predikát z Jičína, 
místo toho aby větu pochopil tak, že příslušné nařízení bylo vydáno v Jičíně. 

Na několika místech jsou rovněž zmiňovány "filiální fary" v Horním Starém Městě a ve 
Zlaté Olešnici. V tomto případě jde zřejmě o chybu, která vznikla spojením dvou termínů (filiální 
kostel a připojená fara). Termín "ovčí panské hospodářství" (s. 24) je poněkud archaický a by 
bylo vhodnější jej nahradit například označením panské ovčíny. 

Ne vždy je v posuzovaném textu zcela jasné, z jakého zdroje informace pochází. Pokud se 
na někoho v textu autor odvolává nebo komentuje literaturu, měl by ji vždy pečlivě uvést 
v poznámkovém aparátu. V případě tvrzení, že "v oboru historické demografie s těmito 

Blaschkovými vývody ne všichni souhlasí a já se přikláním k jejich názoru, " není čtenáři jasné, 
kteří autoři s A. Blaschkou nesouhlasí či souhlasí (str.33). 

Obdobně na str. lOse nelze spokojit s následujícím hodnocením: " Vznikla řada kvalitních 
dílčích i syntetických prací zabývajících se touto problematikou, které pomáhají dotvářet obraz o 
náboženské a sociální situaci v českých zemích v 17. století. Přesto stále přetrvává, a to i v 
povědomí užší badatelské obce, mnoho ne zcela správných stereotypů, které se jen velmi pozvolna 
daří vyvracet." I zde by bylo zapotřebí tento soud rozvést nebo alespoň doplnit odkazy 
v poznámkovém aparátu. Není totiž jasné o jaká díla se jedná a v podvědomí, které části užší 
badatelské obce přetrvávají nesprávné stereotypy. 

V poznámkovém aparátu se rovněž objevují některé drobnější chyby. Předně u studií a 
článků, které vyšly v časopisech a sbornících je vhodné uvést strany, na kterých je práce 
otištěna (tato výtka platí i pro seznam literatury). V poznámce č. 65 na str. 25 i jinde je 
uvedeno u příjmení Doskočil špatné křestní jméno Bedřich (bezesporu je autorem Úvodu 
k Berní rule Karel Doskočil). 

Po stránce jazykové se práce vyznačuje některými nedostatky. Stylisticky je práce 
poměrně zdařilá, obsahuje ale několik gramatických chyb. Zatímco chyby ve shodě přísudku 
s podmětem, kterých není mnoho, lze přičíst na vrub nepozornosti (např. na str. 13 " ... 
restrikcí, které by při přísném dodržování prakticky vylučovali nekatolíky ... ", na str. 14 "Z 
nepříliš dlouhé přítomnosti vojáků ve městě je patrné ... že byly pro měšťany obrovskou zátěží" 
aj.), nevím, zda je tomu tak i v případě chyb při psaní velkých písmen u některých vlastních jmen. 
Některá vlastní jména jsou napsána správně (Hradec Králové, Zlatá Olešnice, Kalná Voda), jiná 
jsou opakovaně psána špatně (Staré město, Horní předměstí apod.). 

V této souvislosti je zapotřebí rovněž upozornit, že by názvy obcí a jejich částí měly být 
uváděny v jejich přesné současné podobě nikoliv v historické podobě, zvláště to platí u sídel, 
které se nachází v oblastech před druhou světovou válkou jazykově německých (např. Střitež - je 
správně Střítěž, Nové Buky - Mladé Buky, Vernýřovice - Vernířovice). 

Z hlediska metodického je práce na velmi dobré úrovni a autorka prokazuje dobrou 
znalost základní literatury z oboru historické demografie a dobře se orientuje i ve starší 
německé literatuře věnované dějinám Trutnovska v 17. století (chybí snad jen již poněkud 
zastaralá práce Julia Lipperta5

). Zde je zapotřebí znovu zmínit výše uvedenou práci Antona 
Blaschky, jejíž údaje jsou zde v několika případech opraveny a na některých místech jsou zde 
přesvědčivě vyvráceny jeho závěry (například v případě pojmu frembde či v otázce zlomů 
v poměru pohlaví). Za vhodně zvolený přístup považuji rovněž čárkovací metodu. Práce je 
doplněna dobře zpracovanými tabulkami a grafy a vhodně zvolenou obrazovou přílohou. 

Nedostatečně zodpovězená je v práci otázka rozdílů mezi křestními jmény uvedenými 
v Soupisu poddaných a v Berní rule. Jedná se vždy o různé osoby? Který z pramenů je 
věrohodnější? Je možné na tuto otázku vůbec odpovědět? Při přípravě Berní ruly byly 
používány urbáře a další podklady, podle kterých byl tvořen seznam hospodářů. Vizitační 
komisi nešlo o přesné zaznamenání jmen, ale především o přesné zaznamenání majetkových 

5Julius LIPPERT: Geschichte der Stadl Trautenau. Prag 1863. 



poměrů (tedy jednotlivých usedlostí), a tak mohla použít jména z urbářů, která často 

neodpovídala skutečnosti, jelikož v urbářích byla zaznamenána jména majitelů usedlostí v 
době jejich vzniku, která se zpravidla nepřepisovala při změnách vlastníků a dokonce se 
mnohdy přepisovala ze starých do nových urbářů. V případě Soupisu poddaných mohlo jít o 
nedbalost písaře. V případě křestních jmen nejsou tedy oba prameny zcela spolehlivé, což 
samozřejmě znesnadňuje jejich srovnání a identifikaci osob v nich uvedených. 

Předložená práce je poměrně podrobnou a dobře zpracovanou analýzou jednoho ze 
základních pramenů historické demografie, náboženských a sociálních dějin raného novověku 
a mohla by autorce posloužit jako základ pro další výzkum demografické a sociální struktury 
a náboženských poměrů, bud' na trutnovském panství nebo v širším regionu za užití širšího 
spektra pramenů. Výsledky této analýzy by bylo rovněž vhodné srovnat se závěry prací 
věnovaných Soupisu poddaných na jiných panstvích.6 Nezbývá než doufat, že autorka bude i 
nadále pokračovat ve výzkumu této významné a obtížné problematiky. 

Přes výše uvedené nedostatky hodnotím bakalářskou práci Adély Tomkové jako kvalitní 
a velmi přínosnou a velmi rád ji doporučuji k obhajobě. 

Ve Vídni dne 14. června 2010 

Pavel Zahradník 

6 Mimo studií citovaných v bakalářské práci např.: Michaela HOLUBOVÁ: Obyvatelstvo dobrovické farnosti v 
Soupisu poddaných podle víry z roku 1651. HD 26,2006, s. 37-61. 


