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Jako téma své rigorózní práce si Mgr. Josef Břečka zvolil poměrně zajímavou problematiku 

fiakristické a drožkářské živnosti v Praze 19. a 20. století. V rámci zevrubné heuristiky 

shromáždil bohatý komplet zdrojových podkladů, a to s obdivuhodným entuziasmem a 

nezdolnou pílí. Pozitivně hodnotím značné profesní i technické znalosti, jež autor z oblasti 

zkoumané živnosti načerpal. Za pozornost stojí i zajímavé sondy do osudů drožkáře Aloise 

Kratochvíla, fiakristy Josefa Břečky apod., chápané v rámci „odkazu předků“ autora. Jako 

vhodný a obohacující lze hodnotit závěr o fiakristech a drožkářích v proměnách moderní 

doby.

V ne zcela standardním úvodu, který je napsán s nepochybným nadšením a 

porozuměním pro povolání otce, vítám uvedení základních pojmů i evidentní hloubku průniku 

do tématu, patrnou i v poděkování „informátorům z řad fiakristů a dalších spřízněných osob“.

(Není mi ovšem jasné, proč nebyla více použita metoda oral-history.) Bylo by rovněž velmi 

žádoucí výklad doplnit obligatorním přehledem stavu dané problematiky, tj. pojednáním o 

literatuře a pramenech, (jeden odstavec v tomto směru je opravdu málo).

Vstupní kapitola o zrodu a vývoji profese fiakristy a drožkáře ukazuje hloubku záběru 

a šíři konkrétních znalostí uchazeče, je ovšem v některých částech až zbytečně obšírná s řadou 

přesahů do problémů, které s prací souvisí spíše okrajově. Autor také vždy nerespektuje 

hierarchii uváděných údajů, odborný historický výklad prokládá popularizačními vstupy a 

nalezl jsem i některé simplifikace. Více pozornosti mělo být věnováno dílčímu závěru, který 

nemůže mít podobu „sumarizace“ předcházejícího textu.

U představení právního rámce fiakristického a drožkářského podnikání se po slibném 

náběhu rozboru kompetencí úřadů, jež tuto živnost reglementovaly, čtenář ocitá v houštinách 

norem v podstatě staticky deskribovaných po jednotlivých paragrafech a obdobně 

komparovaných. Uvedené normy by měly být soustavně věcně analyzovány v jejich vývoji a  

proměnách a ne pouze přepisovány. Následující kapitola o „provozování živnosti“ je pak 

poměrně chaotická s rozsáhlejšími deskripcemi některých písemných materiálů. Cílem

výkladu by nemělo být v podstatě vypsání „fakt a faktíček“, s nimiž se badatel během své 

práce setkal, ale strukturní analýza problémů. V soupisu archivních pramenů není jasné, proč 

u Archivu České národní banky a Archivu Národního muzea nejsou specifikovány fondy. 

Ocenit mohu obrazovou přílohu s řadou zajímavých dokladů o studování živnosti.



Celkově je relativně zřejmé, že uchazeč neabsolvoval řádné studium oboru 

hospodářských a sociálních dějin (příp. historie obecně) zakončené magisterským stupněm, 

kde by se naučil adekvátním metodám a postupům. Předložený text je v řadě momentů 

poměrně chaotický, s některými prohřešky proti standardům požadovaným u rigorózních 

prací. Poměrně dobře je pak formulován závěr. Předloženou práci Mgr. Josefa Břečky však 

s přihlédnutím k rozsahu heuristiky, vážnému zájmu uchazeče o danou problematiku, jeho 

rodinným tradicím, vyššímu věku a vcelku solidnímu závěru mohu doporučit jako postačující 

podklad pro rigorózní řízení.

V Praze, dne 15. 10. 2011

Doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.




