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Posudek na diplomovou práci 

život na Karlově, či přesněji dobovou terminologií řečeno - na Kamenném, či 

Pražském mostě. Jak krásné a poutavé téma! O to, žel, větší zklamání z předloženého 

zpracování zajímavého námětu. Přitom nemyslím na základě četby textu, že by autor na lepší 

výsledek intelektuálně neměl. Soudím ale, že práci poněkud odbyl, nebo byl tlačen 

nedostatkem času. K tomuto úsudku mne vede už jen první letmé přehlédnutí oponované 

diplomky: stránkový rozsah (77 stran bez seznamu literatury) je stěží dostačující, 

poznámkový aparát je velice ledabylý (opakovaně nepřesné citace - autor např. neví, nebo 

nechce vědět, zda nedávno zesnulý vynikající český historik byl Kavka nebo Kafka, nadto 

z důvodů těžko pochopitelných u VII. kapitoly, kde je v textu ohlášeno 17 poznámek, je jich 

v odkazech vytištěno pouze 11, velice často nejsou v citacích uváděny stránky, neuváděni 

editoři, zaměňována křestní jména autorů i názvy prací). Tituly odborné literatury citované 

v jednotlivých kapitolách nejsou někdy zahrnuty do závěrečného přehledu. Nechci působit 

jako hnidopich bazírující na podružných formalitách, ovšem podobných chyb lze nalézt 

mnohem více, včetně neopravených překlepů a nejednotného psaní (kupř.křížovníci

křižovníci, při citaci literatury malá písmena ve jménech autorů nebo místa vydání ad.). 

Jak si mám třeba vysvětlit autorovo tvrzení, že hlavní "složkou" pramenů, ze kterých 

vycházel, byly knihy mosteckého úřadu uložené v Archivu hlavního města Prahy (s. 4), tedy 

rukopisy, jež sice cituje v seznamu pramenů (s.81), ale nikde neuvádí v poznámkách. Dobrá 

třeba původně měl v úmyslu se jimi zabývat , ale posléze se mu do koncepce nehodily, proč 

ale tvrdí, že je užíval? Alespoň trochu pozorný čtenář i alespoň trochu kvalifikovaný oponent 

nemusí být úplným hlupákem. 

Takže rukopisné prameny Tanzmann v ruce neměl, i on sám poněkud nejednoznačně 

naznačuje, že čerpal z edice Josefa Teigeho . Jmenuje se toto úctyhodné dílo "Základy 

starého místopisu pražského", jak stojí na s. 4 diplomové práce, nebo "Základy místopisu 

pražského", jak je uvedeno v přehledu pramenů na s. 81 ? Z Teigeho Tanzman hojně těží, 

především ve IV. kapitole - Úřad mostu pražského (s. 23 - 44), v kapitole, která je na rozdíl 

od jiných, neobyčejně uceleným textovým útvarem, jenž se i stylisticky odlišuje od jiných 

částí. 

Vadí mi také, že diplomová práce "nedrží pohromadě", jedná se spíše o disparátní 

snůšku nahodilých zmínek, přitom o "životě na mostě" by se toho dalo tolik napsat. Jak 

zajímavá a čtenářsky atraktivní by to byla kniha! Tanzmann se podle zadání měl zabývat 
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hlavně 16. a 17. stoletím, ale z textu to bohužel není patrné (de facto se k témuž vztahuje jen 

text mezi s. 45-70). Naproti tomu se dozvíme , co psal kdysi Vincencius o Juditině mostu, jak 

z této kroniky vycházeli další autoři, kde byl první pražský dřevěný most mezi Klárovem a 

Starým Městem, či dokonce, co o přechodech přes řeku Vltavu soudí Kosmas a posléze 

kronikáři doby Karla IV. (proč ale nejsou uvedeni v seznamu pramenů?). Raný novověk, jenž 

měl být meritem autorova zájmu, zůstal Popelkou. 

Nechci být zlá a uvádět, co všechno mohlo být v diplomové práci třeba jen 

připomenuto (a že je toho více než dost) a není. Zastavím se pouze jen u několika událostí, o 

kterých Tanzmann píše, ale žel nesystematicky a bez znalosti základní literatury. Tak např. je 

pěkné, že hovoří o lodIÚch vltavských slavnostech, ale proč si k tomu nepřečetl obsáhlou 

studii Cyrila Straky o přenesení ostatků sv. Norberta? (s. 62) Jaká skvělá příležitost by se 

každému autorovi naskytla při líčení obrany mostu proti žoldnéřům pod švédským velením 

v roce 1648 - proč je tu autor tak stručný a proč zde nevidím odkazy na materiálové studie 

Karla Beránka či Jana Županiče a Michala Fialy? Proč tu není ani zmínka o tom, že se na 

mostě nejen bojovalo a při tom byla zničena plastická výzdoba říční strany staroměstské věže, 

ale posléze tu byla vystavěna i provizorní dřevěná stavba, kde bylo podepsáno příměří? (s.48 

aj.) 

Jak je tomu s krucifixem s hebrejským nápisem, k němuž se vztahuje nejen obecně 

známá pověst, ale o němž velice pěkně před několika lety psal Alexandr Putík? Tanzmann 

sice marginálně zmiňuje pověsti související se stavbou mostu a jeho dějinami, ale i jejich 

zpracování je mnohem více (zmiňován je jenom Wenig). 

Ano, zřetelné jsou přejímky kupř. z Polišenského zpracováni svědectví o Praze očima 

cizinců a Janáčkových "tří francouzských kavalírů", nebo pokusy o naroubování tématu na 

díla Richarda van Diilmena. Ani zařazení námětu diplomové práce do sféry mikrohistorie tak, 

jak ji u nás definuje Čechura a jiní, se nebránim, i když si myslím, že jen ze seznamu autorem 

uvedené literatury je více než zřejmé, že "mikrohistorie", týkající se Karlova mostu existovala 

už dávno předtím než moderní historiografie tento ( před několika lety aktuální a tehdy 

módní) terrnín skloňovala téměř ve všech pádech . 

Závěr: s určitými rozpaky doporučuji diplomovou praCl Lubomíra Tanzmalma 

k obhajobě a hodnotím ji známkou dobře, pokud autor při ústní obhajobě prokáže, jak při 

přípravě textu pracoval s prameny, jak užíval edici Josefa Teigeho (zda se v jeho práci 

nejedná o citace "z druhé ruky") a zda se domnívá, že krásný námět, který stojí v záhlaví jeho 

díla, naplnil. 

V Praze dne 7 .1.2006 

doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc. 


