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Předložená práce se řadí k dalším pokusům o využití pozdně středověkých závětí k zachycení 
různých momentů tehdejší městské společnosti. Přesto se záměr autora v tomto případě ubíral 
specifickým směrem, a to ze dvou důvodů. Jednak s ohledem na kombinaci kvantitativního a 
kvalitativního přístupu, což je u využití testamentů nanejvýš žádoucí – autor si zde ovšem 
velmi dobře uvědomil též rizika obou rovin přístupu, což dokládá jeho reflexe metodologické
literatury. Druhým důvodem je pokus o komparaci, kterých je v domácí historiografii proza-
tím velmi málo. K tomuto záměru bylo využito celkem 218 testamentů, konkrétně 131 olo-
mouckých a 87 plzeňských. To je podle mého počet dostatečný, alespoň pro zachycení vybra-
ných aspektů testamentární praxe v dané době, problematičtější už je vzorek pro případ-
nou komparaci či načrtnutí vývojových tendencí (při pohledu na časové rozložení využitých 
testamentů je zjevné, že statistickou relevanci mají pouze pro léta 1430-1469). Co se týče 
využité literatury, ta je sice s ohledem na diplomovou práci nepříliš početná, nicméně 
v zásadě obsahuje důležité příspěvky k tématu. Překvapí snad jen absence Arièsových děl, 
vydaných i v češtině a vyjadřujících se na mnoha místech ke středověkým testamentům; 
z testamentárních studií bylo možno zohlednit také studii T. Borovského o brněnských kšaf-
tech. Důležitější je ovšem nereflektování metodologických studií ke komparativnímu přístupu
– autor sice využil vybrané studie k otázkám kvantitativních metod, nicméně zcela opomenul 
zejména německou a anglickou historiografii týkající se komparatistiky (Ch. Tilly, H. Kael-
ble), což může být vzhledem k cílům práce problematické. Patrně nejvíce překvapivou je ale 
skutečnost, že autor – přestože se v úvodu hlásí ke komplexnějšímu přístupu k testamentům, 
tj. k potřebě zohlednění celé řady aspektů při jejich statistickém zpracování – prakticky vůbec 
nepracuje s právní tradicí zkoumaných měst. Podle něho heterogenita městských práv nehraje
v jím pojednávaných aspektech zásadní roli, což je ovšem – ve vztahu k vedení městských 
knih a potažmo i k vytváření testamentů – velmi problematické tvrzení (nehledě na to, že je 
též v rozporu s výsledky dosavadního bádání). Absence zohlednění právních poměrů je 
zejména v případě Olomouce jako vrchní stolice magdeburského práva na Moravě zarážející, 
i z toho důvodu, že jde o látku poměrně dobře zpracovanou (v článcích F. Hoffmanna).
     Z koncepčního hlediska se mi jako zvláštní zdálo též zařazení následující části o očistci 
bezprostředně za úvod práce, aniž by byly vůbec naznačeny náboženské, sociální, hospodář-
ské či právní poměry ve zkoumaných lokalitách, případně – pro danou práci zcela zásadní –
podmínky pro vytváření testamentů (ty ostatně nebyly pojednány vůbec). V dané kapitole o 
očistci vyšel autor především z literatury a několika dobových děl (Waldhauser, Štítný), je-
jichž postuláty následně částečně propojil s testamentárním diskursem – zohledněn byl přitom 
prvek dostičinění za hříchy, tj. milosrdné skutky pomáhající duším (zejména mše).
K problému zde autor přistoupil z kvalitativního hlediska a nechal stranou důkladnější statis-
tické vyhodnocení požadavků na zádušní mše a jejich porovnání s jinými typy odkazů. To 
sice není možno vnímat jako nedostatek práce, nicméně překvapí vzhledem k závěru studie, v 
němž autor píše, že „Četnost a objem odkazů na zádušní služby dosvědčují, že pozdně středo-
věcí testátoři v Olomouci a Plzni připisovali zajištění věčné blaženosti a v neposlední řadě 
také zkrácení případných očistcových muk zásadní význam“ (s. 69). Toto tvrzení podle mého 
z textu nikde nevyplývá a prokázat by jej mohla pouze četnost mešních stipendií, nikoli však 
(nespecifikované) odkazy žebravým řádům, ani charitativní odkazy (almužny apod.), jež byly 
zcela obvyklé i u nekatolických měšťanů. Jak navíc prokázal J. Klassen, plzeňští měšťané 



dávali odkazy více na charitu než na mše, a jejich testamenty tedy dokumentují spíše menší 
proniknutí očistcové doktríny do povědomí a jednání tehdejšího měšťanstva.
     Další kapitola nabízí kvantitativní zhodnocení zbožných legátů. M. Veselý postupoval sys-
tematicky a rozčlenil odkazy na peněžní a nepeněžní, přičemž z nich vydělil ještě odkazy hy-
potetické – smysluplnost tohoto rozdělení i dalšího postupu zde autor přitom velmi názorně
vysvětlil. V textu poukazuje též na otázku reprezentativnosti vzorku zachycených testátorů, 
resp. jakou část testování schopného obyvatelstva tvořili, ačkoli daný aspekt zmiňuje pouze
v teoretické rovině a v praxi s ním příliš nepracuje. Při vymezení podílů zbožných odkazů 
v jednotlivých městech se bohužel ukazuje – v řadě testamentárních studií tak častý – problém 
absence vysvětlení poměrů v daných městech, tj. otázek církevní topografie a „potenciálu“ 
jednotlivých institucí při získávání zbožných legátů. Výsledkem je pouhé konstatování stavu, 
tj. že nejvíce odkazů šlo farním kostelům, ovšem bez náležité interpretace. Je také škoda, že 
se autor ve statistických výstupech, které se v jeho podání vztahují prakticky výhradně k ob-
jemu odkazů (celkové výši odkázaných částek, resp. průměrné výši odkazu na donátora), ne-
pokusil o vyčíslení podílu testátorů, kteří odkazovali jednotlivým institucím – alespoň pro 
„reprezentativní“ léta 1430-69 by se to nabízelo. Závěr, jenž z uvedeného přístupu vyplývá, 
nemá příliš velkou relevanci k testamentární praxi: totiž, že Olomouc byla bohatším městem, 
jelikož odkazy tamních měšťanů jsou vyšší finanční hodnoty. S obdobným tvrzením přišel
ostatně již Z. Kašpar pro Olomouc první poloviny 16. století, a jde podle mého o sice předpo-
kládaný závěr, nicméně bez zohlednění právní situace i dalších podmínek (Olomouc jako síd-
lo biskupa, se zcela jinou strukturou církevní topografie) závěr nedostatečně podložený. M. 
Veselý sice v dalším textu na příkladu bernardinského konventu upozorňuje na souvislost 
odkazů s Kapistránovou misií, ovšem to je ojedinělá výjimka. Potíže autorovi působila také 
otázka sociální struktury: sociální příslušnost kšaftujících je v práci zmíněna jen namátkově, 
patrně proto, že autor považoval přesnější sociální stratifikaci za „problém druhořadý“ vzhle-
dem k zaměření jeho studie (s. 40). Problém se sociální stratifikací se ovšem projevil kupří-
kladu v pasáži o cenových relacích a mzdách tehdejších měšťanů, kde se autor zmiňuje o pla-
tech zednických mistrů, zatímco v dalším textu pracuje s testamenty „olomouckého patriciá-
tu“ (přičemž nikde není ani zmínka o sociálním složení testátorů, ani o tom, že by to měli být 
příslušníci patriciátu). Na druhou stranu práce obsahuje určité náznaky vybraných (ekonomic-
kých) aspektů řemeslnických kšaftů ve vztahu k výši zbožných legátů – autor dokládá nárůst 
počtu odkazů a zároveň pokles jejich výše v 15. a začátku 16. století, což patrně znamená  
nárůst podílu testátorů ze středních městských vrstev. Závěr kapitoly tvoří pokus o nalezení 
případné souvislosti mezi výší objemu zbožných odkazů a vojensko-politickou situací 
v Olomouci. Nabídnutá statistika je nicméně v této části nepříliš reprezentativní, založená na
malém množství příkladů, které neumožňují vyvodit jednoznačné závěry a pohybují se spíše 
v hypotetické rovině.
     Následující dvě části pracují s genderovými aspekty, opět s ohledem na výskyt a výši 
zbožných odkazů. M. Veselý dokládá, že ženy odkazovaly častěji a více institucím, což si 
vysvětluje tím, že se od nich očekávaly projevy milosrdenství, „zatímco prestiž odkazu hrála 
druhořadý význam“ (s. 51). Tvrzení nicméně nedoložil žádným dobovým textem, pouze Štít-
ného poukazem na šetrnost ženy jako hospodyně; škoda, že jej nenapadlo podívat se detailněji 
také na rodinný stav testátorek (patrně šlo z větší části o vdovy), jenž by mohl přinést další 
indicie. Text má v této fázi své silnější i slabší partie – slibné momenty představuje zapojení
výsledků analýzy do kontextu probíhající stavební činnosti (přestavby kostelů), která mohla 
být podstatným motivačním prostředkem pro zbožné legáty. Slabší jsou naopak podrobnější 
statistické výstupy (diferenciace dle odkazů jednotlivým institucím, rozdělení na peněžní a 
nepeněžní legáty), které nemají v dané podkapitole velkou relevanci vzhledem k malému 
množství případů v delším časovém horizontu – autor se zde pohybuje spíše v metodologické 
rovině demografické, k níž je ovšem zapotřebí disponovat skutečně rozsáhlým souborem dat, 



což není tento případ. Také v dalším textu se objevuje specifické vysvětlení vyššího podílu
ženských nepeněžních odkazů, konkrétně tím, že u ložního prádla, nábytku a nádobí je to 
„docela pochopitelné“ (?), jelikož to byly věci, náležející do výlučně ženské sféry zařízení 
domácnosti; u mužů jsou následně logické odkazy zbraní. Celkový závěr, totiž „že testátorky 
se tímto způsobem snažily dostát dobovému společenskému očekávání, které dospělou měš-
ťanku stylizovalo především do role svědomité hospodyně“ (s. 57), působí spíše spekulativ-
ním dojmem a především nemá oporu v autorem využitých pramenech. Ukazuje ostatně ne-
příliš šťastný způsob aplikování historicko-antropologických (včetně genderových) přístupů 
na látku, jejíž vysvětlení je často mnohdy prozaičtějším, než by se mohlo zdát.
     Poslední kapitola je věnována geografickému horizontu testátorů. Zde se autor alespoň 
rámcově zmínil mj. o lidnatosti a ekonomickém potenciálu obou měst, což vytvořilo poměrně 
dobrou základnu pro následnou komparaci. Postup, jenž byl autorem zvolen, se přitom vyzna-
čuje značnou propracovaností, je založen na kombinaci několika kritérií (poloha nemovitého 
majetku testátorů, směr zbožných odkazů, lokální příslušnost příbuzných, poručníků a dlužní-
ků resp. věřitelů) a zaručuje vcelku přesvědčivé výsledky, které zřetelně dokládají úroveň 
regionálních vazeb olomouckých i plzeňských měšťanů.
     Celkově lze konstatovat, že předložená diplomová práce obsahuje řadu slibných momentů, 
mnohé snahy však zároveň zůstaly v půli cesty. To je samozřejmě způsobeno také skutečnos-
tí, že se v daném případě jednalo o poměrně náročný úkol. Patrně největším nedostatkem je 
podle mého nevyužití právních památek pro zachycení právního rámce testamentární praxe, i 
pro vysvětlení některých prezentovaných závěrů. Právní knihy by totiž autorovi poskytly na-
příklad vysvětlení, proč není nic nezvyklého na tom, že ženské testamenty obsahují více ne-
peněžních odkazů (šaty, šperky, věci denní potřeby), jelikož právě o ně jim právo umožňovalo 
svobodně kšaftovat, a na které také měly právo při dědictví po zesnulém manželovi, až do 
výše třetiny pozůstalého majetku (vdovy tedy disponovaly zejména těmito věcmi); stejně tak 
by se dozvěděl o „genderově“ diferencovaných dědických podílech na movitém majetku – pro 
mužské dědice „hergwet“ (zbraně, vybavení dílny apod.), pro ženu a dcery „gerade“ (ložní 
prádlo, šaty, šperky apod.). To vše jsou ostatně aspekty, na něž upozornila již M. Hrubá ve 
svých pracích, a které dokonale dokládá i skvělá edice nedávno vydané Míšeňské knihy (V. 
Spáčil, L. Spáčilová). Na druhou stranu, z pohledu posuzovatele kvalifikační práce, je třeba 
přiznat, že se jedná o vcelku seriózní počin. Autorovy závěry – jakkoli problematické – jsou
v předložené studii vždy dostatečně dokládány citacemi či odkazy na konkrétní prameny, au-
tor pracuje obezřetně s využitou literaturou  a nepoužívá samoúčelné citace, jazyk práce je na 
velmi dobré úrovni a text je psán celkem čtivě a bez chyb. Proto doporučuji práci k obhajobě 
a navrhuji hodnotit ji stupněm „velmi dobře“.
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