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Předloženou bakalářskou práci Simony Fořtové lze hodnotit jako zdařilou. Práce má jasně 

vymezený cíl a metody a vyznačuje se dobře zformulovanými a utříděnými myšlenkami. 

V klíčové šesté kapitole (s. 21-33) autorka dospívá na základě rozboru knihy svatebních 

smluv Nového Města pražského z let 1518-1609 k zajímavým a cenným poznatkům o 

způsobu uzavírání svatebních smluv a jeho proměnách v průběhu 16. století. Výsledky 

kvantitativního vyhodnocení 528 svatebních smluv NMP, zachycených v příloze v podobě 12 

grafů, srovnává za pomoci sekundární literatury se situací v Kutné Hoře.

Za opodstatněné lze považovat autorčino rozdělení smluv do tří přibližně stejně dlouhých 

časových úseků a tří kategorií podle míry a délky uváděných detailů. Autorka poukazuje na 

růst počtu podrobných svatebních smluv směrem ke konci 16. století jako na jeden z dokladů 

rostoucí péče o zajištění majetkových práv a na trend ve změně struktury věna od nemovitostí 

k vypláceným peněžním hotovostem. Všímá si také odlišného pojetí identity muže a ženy ve 

svatebních smlouvách. Ke zvážení předkládám nevyslovenou otázku, nakolik je možné na 

základě analyzovaných svatebních smluv tvrdit, že majetek měšťanů NMP, tradičně chudších 

ve srovnání s měšťany SMP a MMP, ke konci 16. století přece jen mírně narůstal. 

Vedle kvantifikace a komparace byla zčásti využita i kvalitativní analýza, a sice tam, kde šlo 

o to poukázat na konkrétní zvláštní případy vymykající se běžné praxi (například vracení věna 

či přiznání dluhu rodičů vůči novomanželům). Za zmínku v této souvislosti stojí příslib 

značného informačního potenciálu 28 později doplňovaných smluv, který se ke kvalitativní 

analýze přímo nabízel, zůstal však nenaplněn. Jak vyplývá z textu na s. 23, autorka dodatečné 

vsuvky a vpisky do svatebních smluv nečetla kvůli příliš malým písmenům. Nadhozenou 

souvislost těchto dodatků s událostmi kolem roku 1547 proto nemohla prokazatelně doložit. 

Přitom ve srovnání se situací ve druhé polovině 16. století se zdá, že zhotoviteli svatebních 

smluv na NMP před rokem 1547 byli měšťané s menším majetkem a bez širších 

příbuzenských vazeb. V tomto smyslu bylo třeba věnovat období „zlomu“ kolem poloviny 16. 

století větší pozornost. 

K práci mám několik dalších kritických výtek. Za nejzásadnější považuji absenci odkazů na 

prameny a literaturu, včetně odkazů na konkrétní stránky citovaných článků. Takto odbytý 

poznámkový aparát znemožňuje uvedené údaje zpětně verifikovat, čímž podstatně snižuje 

odbornou úroveň textu. Tento problém vůbec nemusel vzniknout, kdyby mi autorka poskytla 

konečnou verzi textu ke kritickému posouzení s dostatečným časovým předstihem.

Za problematické považuji tvrzení, že svatební smlouvy jsou dokladem o utváření právního 

povědomí. Nejedná se spíš o projev právní praxe? Stejně tak neobstojí snaha usuzovat            

z tohoto jediného typu pramene na sňatečnost (s. 36). Drobnou terminologickou nepřesností je 

pojem primátor (s. 27), osobu stojící v čele městské rady dobové prameny označují jako

purkmistra.



Z výše uvedených důvodů doporučuji bakalářskou práci Simony Fořtové k obhajobě a 

navrhuji hodnotit ji v pásmu výborně – velmi dobře. 

Praha, 1. 9. 2011                                                                                PhDr. Roman Zaoral




