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Lubomír Tanzmann, Obraz života na Karlově mostě v 16. a 17. století. Diplomová práce. 

Praha 2005. Stran 83, v tom obrazové přílohy. 

Vedení práce jsem převzal ve stadiu, kdy už na ní autor pracoval, aniž bych se podílel na 

výběru či zadání tématu. Hned v úvodu chci zdůraznit, že téma není obvyklé v kontextu prací 

obhajovaných na naší katedře. Z tohoto hlediska se jedná o vítanou iniciativu autora, která 

byla podložena mj. čtenářskými exkursy do oblasti literatury o kulturních dějinách, 

mikrohistorii nebo historické antropologii. Za této situace bylo podstatné, zda se podaří 

příslušnou čtenářskou zkušenost využít při konkrétním výzkumu pramenů a literatury ke 

zvolenému tématu. 

V tomto směru vzbuzuje nejednu otázku už okruh použitých pramenů. Autor uvádí dva 

rukopisy pražského mosteckého úřadu, se kterými se, jak mi sdělil, seznámil, ale v práci není 

jeich svědectví použito ani nejsou citovány. Snad bylo vhodné pokusit se aspoň o jejich 

základní popis a charakterizaci. Užitečné by bylo také sdělení, do jaké míry byly rukopisy 

využity v práci Josefa Emlera, která není vybavena přesnými citacemi. Z vyprávěcích 

pramenů měly být zpracovány pro první čtvrtinu 16. století Staré letopisy české (byť pro 

větší část uvedeného období v zastaralé edici F. Palackého) resp. Kronika Bartoše pražského, 

pro celé období měl autor přihlédnout také k Beckovského Poselkyni. 

V případě práce s odbornými tituly nelze popřít autorovu snahu dopátrat se co největšího 

množství prací věnovaných Karlovu mostu, i zde však zůstaly rezervy. Mám na mysli 

možnost použití osmého dílu Tomkova Dějepisu, poměrně rozsáhlé studie Josefa Svátka nebo 

kompilačního zpracování typu Ruthovy Kroniky. Z hlediska širšího kontextu celočeského 

postrádám odkaz na práci D. Josefa o českých mostech a nahlédnuto mělo být i do Petráňovy 

práce o kulturních dějinách, byť by v obou případech bezprostřední efekt nebyl velký. 
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uvedené v seznamu literatury (např. Sedláčkovy Dějiny Písku) nejsou v textu Některé 

využity resp. citovány. 

Jestliže ve stručnosti postoupím k dalším kapitolám, domnívám se, mohlo být použito 

většího množství cestopisných resp. průvodcovských zpráv o a jejím ze 16. a 17. 

století. Stejně tak by posloužilo věci nahlédnutí do počtu zpracování staropražských 

pověstí - v úvahu soubor od Josefa který byl vydán dříve než 

Wenigův. 

Z hlediska konkrétního a zpracování látky se jako nejpodstatnější textově 

nejdelší čtvrtá kapitola proto, že se její obsah netýká pouze úřadu mostu pražského, 

oblasti. V souvislosti se zbavit dojmu, být výrazněj i 

charakterizována dávná studie Josefa Emlera, aby mohl ve srovnání s ní zřetelněji vyniknout 

vlastní autorův přístup a přínos. 

Rozsah dalších kapitol se příliš, samo naznačuje, že autor nemohl 

(?) jít do hloubky. Setrval u výčtu několika náhodných událostí i jevů, které jsou 

sice do míry reprezentativní, ale nemohou tvořit dostatečnou základnu pro opravdu 

fundovaný rozbor a vyhodnocení. Navíc si nejsem jist, zda sledování těchto "malých 

naprosto oddělit od okamžiků, kdy byl pražský zejména v třicetileté války, 

dějištěm nesmírně významných událostí. Pokud jsou v děje se jakoby jen 

mimochodem i ony přece jako výjimečnost, do "obrazu života na mostě". 

Pojem "obraz" autor používá v názvu, vrací se k němu i v textu práce několikrát 

k tennínu, který má charakterizovat jeho práci. V této souvislosti se vynořuje okamžitě 

představa takovýchto obrazů a obrázků od Wintra např. jeho Kulturní obraz českých 

měst není v soupisu použité literatury uveden). Nemohu se zbavit dojmu, autor bezděčně 

podléhal stylu, který by se dal nazvat "wintrovskou metodu. vyprávění". Zdá se, jako by se 

rozhodnout, zda chce odborný text esej styl 
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komentování událostí nejednou opatřený aktualizační tendencí). Rozvoj kulturně-historické 

složky historického bádání by však měl být realizován jiným způsobem. Obávám se, že to lze 

říci newintrovsky a prostě slovy: tudy cesta nevede .. 

Také časové vymezení tématu se zdá být příliš široké. Není vyloučeno, že by stačilo omezit 

se na jedno století, aniž by tím práce doznala přílišných změn. Tak, jak je práce sepsána, totiž 

nenaznačuje, zda a jak se lišil život na Karlově mostě na počátku 16. století od situace na 

konci 17. století. V tomto směru je práce příliš statická a schází jí snaha o postižení konkrétní 

vývojové linie, která by měla být aspoň v určitém rozsahu vysledovatelná. Neposkytovalo by 

jednu dílčí možnost, byť ne tu nejdůležitější, např. srovnání, jak byly uskutečňovány 

v rozmezí půldruhého století korunovační jízdy právě v tomto svém úseku? 

Druhý problém představuje neukotvení látky a jejího výkladu způsobem, který by umožnil 

srovnání pražské situace s funkcí a životem nějakého podobného "městského mostu" 

spojujícího dvě části jedné obce nebo přímo dvě samostatné městské obce. Konstatuje-li autor 

oprávněně neexistenci takového případu v českém prostředí, bylo přece jen třeba poohlédnout 

se po případných středoevropských paralelách a domnívám se, že by se je nalézt podařilo i 

s určitou konkrétní literaturou. 

Vcelku se tedy nelze zbavit dojmu, že uchopení a zpracování tématu se autorovi nepodařilo 

uskutečnit potřebným způsobem. Pokud by v práci pokračovat, je možno potvrdit, že 

téma si zvýšenou pozornost zaslouží. Nelze však akceptovat snížení nároků na kvalitu jeho 

uchopení a zpracování, zejména pokud autor patřil během studií k posluchačům, kteří se jevili 

jako talentovaní. Za této situace sice doporučuji práci k obhajobě, ale nemohu než navrhnout 

její hodnocení známkou "dobře". 

V Praze 9. ledna 2006 


