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Posudek vedoucího bakalářské práce Lukáše Tůmy: „Policie“ a dohled na pořádek v pražských 

městech raného novověku (16.-17. století), Praha, FHS UK, LS 2009. 

 

V posledních dvou desetiletích se policie stala znovu předmětem zvýšeného zájmu dějepisectví 

v zemích jako Německo nebo Francie. Tento zájem se však liší od dřívějšího a v řadách policejních 

nadšenců dodnes praktikovaného zkoumání policie coby instituce a policejních technik v boji se 

zločinem v duchu detektivek typu „Dobrodružství kriminalistiky“. Pohled na policii jako orgán, který 

koná v zájmu a pro ochranu spořádaného obyvatelstva (k němuž, tedy na bezpochyby „dobrou stranu“, 

se implicitně počítají autoři i čtenáři takových studií) je jakýmsi pozdějším výhonkem studia policie 

coby prodloužené ruky moderního, tedy pokrok přinášejícího státu. Z českých autorů takový přístup 

reprezentuje například právní historik Robert Maršan, z jehož děl čerpá i předložená bakalářské práce 

Lukáše Tůmy. Spojení policie a (před)moderního státu není vůbec náhodné a shodli by se na něm 

představitelé různých historických směrů či metodologických východisek. Rozdíl spočívá v hodnocení 

těchto moderních institucí včetně státu, které právě u novějších autorů není bezvýhradně pozitivní. 

Jejich zájem se soustřeďuje na legitimizaci policie v (osvícensky) absolutistických monarchiích, na 

vytváření policejní organizace a mechanismů coby stroje, stejně jako na techniky získávání a 

vyhodnocování informací, techniky identifikace a jakési katalogizace společnosti za účelem její lepší 

kontroly a ovládnutí. 

Takto pojatou policii bychom v české historické produkci posledních let hledali těžko. Zatímco 

diferencovaný a od národněobrozenecké optiky oproštěný náhled na osvícenství se teprve začíná 

prosazovat, dějiny policie se stále ještě zabývají vývojem institucí, organizačního uspořádání, sborů, 

hodností a – dovedeno do příznačného detailu – uniforem. Z této perspektivy je třeba ocenit již to, že 

se Lukáš Tůma zaměřil na policii předmoderní, kterou zřejmě, jak sám píše v úvodu, nemůžeme 

považovat za přímý předstupeň policie 19. a 20. století. Při svém zkoumání konfrontoval 

kulturněhistorickou literaturu, zabývající se každodenností (ne vždy zcela spolehlivý Winter a jeho 

Kulturní obraz českých měst), s literaturou právně- a správněhistorickou (zmíněný Maršan, Roubík a 

moderní kompendium Dobeše, Hledíkové a Janáka) a s „pojmověteoretickou“ monografií Paola 

Napoliho „Nassaince de la police moderne“. Ačkoliv Tůmovi nebylo jazykově přístupné německé 

bádání o raněnovověké „Policey“ a „Policeyordnungen“, ani případné studie o Justiho a 

Sonnenfelsově „Polizeiwissenschaft“, dokázal se přiměřeně dobře zorientovat v dobových konceptech 

či významech pojmů „Policey“/„Polizei“ a to i přes jejich nejednoznačnost či rozmlženost. „Policie“ 

autora zajímá méně coby obecné společenské uspořádání za jistým cílem nebo styl vlády („regiment“) 
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v té které zemi, ale spíše jako vnitřní městská správa a dohled na pořádek. Rozboru zeměpanských 

policejních patentů pro pražská města z let 1587 a 1696 předřazuje kromě pojmověhistorického úvodu 

kapitoly o vývoji městské samosprávy a o policejních či pořádkových a dohledových činnostech zde. 

Tůmovi však ani tak nejde o to rozkrýt v pramenech význam a kontexty „policejních“ výrazů (ty se ve 

studovaných patentech ostatně takto neobjevují), snaží se  spíše „pochopit, kdo nebo co bylo 

považováno za ,policii‘“ (s. 3), resp. dobrat se toho, které činnosti a úředníky můžeme označit za 

policejní (jak to pro 16. století bez rozpaků činil Zikmund Winter) či alespoň za předchůdce policie. 

Neupřesňuje vždy, jakou policii má na mysli, implicitně však pracuje s jejím moderním pojetím. 

Kromě komparace a metody přímé autor přesto uplatňuje i pojmovou analýzu či aspoň náznaky 

historické sémantiky a to při zamýšlení se na pojmy „vrchnost“ a „právo“ (s. 24). Tyto své metody 

však v úvodu nikde nespecifikuje. I charakteristiku a kritiku literatury a pramenů bychom si jistě 

dokázali představit hlubší a zasazenou do souvislostí vývoje moderního státu. Jejich znalost však autor 

poněkud postrádá, a proto také nemá vždy odstup od (mnohdy téměř neznatelných) hodnotících soudů 

starších autorů – patrné je to např. na s. 13, kde je citováno Maršanovo hodnocení sjednocující 

panovnické moci coby nositelky pokroku v protikladu k (zřejmě „nepokrokovým“) stavovským 

zájmům. Podobně je jistě s Maršanem možné hovořit o „postátnění zemské správy“ v habsburské 

monarchii 18. století (tamtéž), je však třeba být si vědom toho, že i stavovskou monarchii či 

středověké útvary lze označit za stát, jistě ne v moderním či současném slova smyslu. Že prosazení 

panovníka či neosobního státu jakožto garanta prosperity, vnitřní bezpečnosti, ale i spravedlnosti či 

dokonce blaha a štěstí občanů znamenalo pokrok, tedy krok směrem k současnému stavu, nepochybně 

lepšímu než minulému, je legitimizační pojetí klasické státovědy 19. a 20. století a mnoho kritických 

historiků a historiček dneška by s ním nesouhlasilo. Ač si Tůma ne zcela zachovává kritický odstup od 

literatury, „technicky“ práci s ní zvládá. 

Můžeme-li o (moderní) policii i v habsburské monarchii mluvit až od druhé poloviny 18. století, je 

zaměření se na administrativní a pořádkové aktivity a instituce ve městech v předcházejících staletích 

logické. Tůma de facto sleduje pronikání panovnické moci do českých královských měst a jisté 

omezování jejich samosprávy již od poloviny 16. století, resp. od porážky prvního stavovského odboje 

roku 1547. Konkurence samosprávy a panovnického vlivu se dobře ukazuje na postavení královských 

úředníků, hejtmanů a rychtářů, ve městech a jejich poměru k rychtářům městských, představujícím 

onu výkonnou, v ulicích každodenně přítomnou ruku městských rad (s. 18-20). Za jeden ze základních 

rysů moderní policie bychom přitom mohli považovat centralizovanost městských pořádkových 

institucí a jejich podřízenost panovníkovi (což Tůma v práci nikde nezdůrazňuje). Z tohoto pohledu 

bychom počátky tendence ke „zpolicejnění“ municipální sféry mohli v Čechách opravdu spatřovat ve 

zřízení uvedených královských úředníků a také Apelačního soudu. V souladu s celkovým 

odnáboženštěním veřejném sféry je také skutečnost, že moderní policii – na rozdíl od „policie“ 16. 

století – nebývá v normativních textech již svěřována péče o duchovní spásu či křesťanské pravověří 

poddaných, ale „pouze“ o bezpečnost či všeobecné blaho občanů. Rozdílu mezi předmoderními 
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pořádkovými úředníky a pozdějšími policisty si je autor dobře vědom, proto by se mohl vyvarovat 

znejasňujícího označování čtvrtních hejtmanů coby „policejních úředníků“ (s. 20).  

Jádrem práce je analýza policejního řádu Rudolfa II. z roku 1587 a místodržitelského policejního řádu 

z roku 1696. Nejprve autor charakterizuje patent jakožto normativní pramen, který se od instrukce liší 

nejen svou veřejnou povahou, ale také tím, že je většinou vydáván suverénem či v jeho jméně. Postřeh 

o nedodržování patentů, resp. jejich deklaratorní či přímo demonstrativní povaze (s. 34) by bylo 

vhodné doplnit alespoň odkazem na – z velké části německojazyčnou – literaturu, zabývající se 

podrobně raněnovověkou „legislativou“ (Policeyordnungen) a jejím uplatňováním. 

V obou normách si Tůma všímá jednak oblastí, které mají ambici reglementovat, poté institucí a 

úředníků, pověřených dohledem na veřejný pořádek, a jejich kompetencí, dále okruhů osob, 

představených jako nebezpečí pro tento pořádek a také trestů, jež jim hrozily. Jeho výklady vycházejí 

jednak z textu samého a jeho vnitřních vztahů – v „právu“ tak například vidí svrchovanost či 

kompetenci městské rady či jiného municipálního pána, zatímco „vrchnost“ podle něj odkazuje přímo 

na příslušný orgán, např. soud (s. 24, 33). I když základní odlišnost je postihnuta správně (postranní 

práva tak většinou nemívala svrchované samosprávné orgány, ale jejich úředníci vykonávali pouze 

dílčí kompetence, týkající se často nesporné agendy), není podle mého názoru účelné oba termíny vůči 

sobě navzájem ostře vyhraňovat – vedle sebe byly užívány právě proto, aby pokryly různost 

mocenských autorit v raněnovověkém městě, a mohly mít tedy blízký či překrývající se význam. 

Podobně „vnitrotextově“ se autor vyrovnává s různými obsahy a užitími výrazu „řád“ (s. 28).  

Tůma ale také své výklady jednotlivých ustanovení či akcentů patentu opírá o sociální kontext. Někdy 

přitom nutně zůstává na povrchu – to, že se zejména patent z roku 1696 zaměřuje na řemeslníky, 

nádeníky a čeleď není podle mě možné vysvětlovat pozorností, kterou cechům coby překážce 

podnikání věnovali koncem 17. století merkantilisté (navíc je otázka, nakolik tato diskuze pronikla do 

administrativní praxe); spíše šlo o osoby, které – jak vzápětí připouští i autor – byly díky volnější 

vazbě k hospodářům vnímány jako potenciální hrozba pro společenský řád (s. 30). Zachycení 

sociálního kontextu se navíc musí opírat o informace časově a věcně relevantní, není proto možné při 

charakteristice postavení poddaných na venkově v 16. a 17. století vycházet z Mackových závěrů pro 

jagellonský věk (s. 31, 33), zvláště existuje-li jiná, náležitější literatura (Šmerda, Toegel, Petráň, 

Mikulec, literatura k nevolnickým povstáním z roku 1680). Diskutovat by se dalo i o tom, zda spolu 

s Mackem zahrnovat zeměpanské daně a dávky do feudální renty (s. 19).  

K obsahovým nepřesnostem patří i chybný výklad pojmu regálie (s. 16. pozn. 73 – nejde zde v užším 

smyslu o odznaky královské moci, ale o panovnická priviligia a výsady, tzn. regály). Dále se do Prahy 

v roce 1583 spolu s Rudolfovým dvorem jistě nepřestěhoval „velký počet papežských nunciů“, ale 

nuncius jeden (s. 20). Být někde usedlý v raném novověku přísně vzato neznamenalo totéž co být 

někde narozen, usedlost byla dána především poddanským vztahem, ačkoliv to platí spíše pro venkov 

než pro města (s. 31). Oproti správnému konstatování v textu na s. 31 autor na s. 29 v poznámce 149 

spíše zastírá než vystihuje rozdíl mezi skutečnými a falešnými žebráky (právě druzí jmenovaní, 
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předstírající zranění, nemoci či nemohoucnost, byli vnímáni jako ve skutečnosti zdraví a 

práceschopní). Sbor kanovníků konečně nenazýváme kapitolou, nýbrž kapitulou (s. 20).  

Nepříliš četné jsou jazykové nedostatky posuzované bakalářské práce. Autor ne vyždy ku prospěchu 

věci střídá přítomný a minulý čas. Opakovaně se setkáme s nadbytečnou vazbou „ale také i“ (s. 24, 

30), na jednom místě je použit chybný tvar vztažného zájména jenž (s. 29 – „clo, jenž se zakazuje“). 

Na vrub nepozornosti je zřejmě třeba přičíst nenáležité či nepřesné vazby typu „úředníci se drželi 

těmito ustanoveními“ (s. 34), „řízení záležitostí, které vznikaly městské komunitě“ (s. 8), z přehlédnutí 

se na s. 32 objevilo i „k žádným podvodné obchodům“ nebo tečka za slovem „viz“ v poznámce 56 na 

s. 13. Pravopisnou chybu obsahuje text pouze jedinou (s. 11 – „rychtáře, kteří měly na starost“).  

Veden zájmem o poznání kořenů a předchůdců moderní policie provedl autor jednak rešerši 

v dostupné české literatuře (různé úrovně, metodologických východisek a spolehlivosti), ale pustil se 

také – což je nutno ocenit – do paleograficky ne zcela jednoduchého studia archivních pramenů. 

V jeho práci je sice patrná jistá rezerva v kritickém přístupu ke zdrojům (a někdy i vyjadřovací 

závislost na nich – „žádat o svatou almužnu“, s 29), přesto se mu podařilo na základě literatury a 

pramenů popsat bezpečnostní instituce, mechanismy (např. vizitace) a úředníky v Praze mezi koncem 

16. a koncem 17. století. Nenaplněným přáním posuzovatele zůstal také větší odstup od zkoumaných 

patentů, kdy by si bylo lze přát, aby se větší pozornost upřela nejen na to, co obsahují, resp. co se 

v nich píše, ale také na to, jak se v nich píše o řádu a pořádku. Přes tyto výhrady však bakalářskou 

práci Lukáše Tůmy doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako velmi dobrou (2) ve středním 

až vyšším pásmu této známky. 

 

Praha, 24. srpna 2009 

 


