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Martin Veselý, Vybrané aspekty testamentární praxe v pozdním středověku (na 

příkladu měst Olomouce a Plzně v letech 1350-1469). Diplomová práce. Praha, FHS UK 

2010, 75 stran

posudek vedoucího diplomové práce

Předložená diplomová práce Martina Veselého je sondou do testamentární praxe pozdně 

středověkých měšťanů, založenou na výzkumu zbožných odkazů, genderových aspektů a 

geografického horizontu testátorů. Vznikla rozvedením soutěžní práce, s níž se autor zúčastnil 

celostátní studentské soutěže v Hradci Králové, s dostatečnou časovou rezervou. Práce je 

dobře teoreticky ukotvená, vyznačuje se vysokou jazykovou úrovní a promyšleným, 

přehledně strukturovaným textem. Zvolená kombinace kvantitativní a kvalitativní analýzy

umožňuje autorovi prameny poměrně přesvědčivě interpretovat, byť větší pozornost věnuje 

kvantitativní metodě, jejím možnostem a limitům. Práce je zároveň jedním z mála pokusů 

v české historiografii o komparaci testamentární praxe ve dvou typově odlišných městech –

v Olomouci a Plzni. Výběrový vzorek 131 olomouckých a 85 plzeňských závětí z let 1350-

1469 považuji z hlediska vymezeného tématu za dostatečně reprezentativní i přesto, že 

nezahrnuje všechny dochované zápisy. Za zvlášť zdařilou považuji 

    Komparace přináší některé zajímavé postřehy, mimo jiné o rozdílech ve struktuře 

peněžních zbožných odkazů (převaha testamentů bez úročných platů v Olomouci proti 

převaze závětí s úročným platem v Plzni) a v odkazech nemovitostí, jež odrážejí odlišné 

ekonomické uvažování patriciátu obou měst. Za zdařilou považuji autorovu argumentaci o 

převaze mužských odkazů na olomoucký farní kostel sv. Mořice, jehož stavbě byla 

připisována mimořádná prestiž, stejně jako kapitolu o geografickém horizontu testátorů 

zpracovanou na základě kombinace více kritérií.

    Odvážný pokus o komparaci však s sebou přinesl i některá úskalí, o nichž jsme spolu 

vícekrát diskutovali. K průkaznějšímu srovnání testamentární praxe by bylo třeba hlouběji 

proniknout do konkrétních právních, sociálních a náboženských poměrů obou měst a přesněji 

vymezit rozdílné podmínky pro vznik testamentů. Vzhledem k tomu, že Plzeň a Olomouc 

patřily k odlišnému okruhu městského práva, není podcenění těchto faktorů na místě. Rovněž 

sociální skladbě pořizovatelů poslední vůle by bylo žádoucí věnovat větší pozornost, jak 

ostatně autor sám naznačuje: zatímco v Olomouci šlo v 15. století již o zaběhnutou praxi také 

u středních sociálních vrstev, v Plzni byly testamenty téměř výhradně záležitostí zámožného 

patriciátu. Na druhou stranu je nutno přiznat, že z hlediska diplomové práce jde o požadavek 

poměrně náročný.  
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    Diplomovou práci Martina Veselého považuji za kvalitní, dostatečně pracný a po 

zapracovaných připomínkách publikovatelný text, který i přes zmíněné výtky doporučuji 

hodnotit známkou výborně.

V Praze 8.6.2010                                                                            PhDr. Roman Zaoral




