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Jana Lapáčková, Vybavení měšťanských domácností v královských městech 15. století, 
Universita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Pravonín 2011.

   Předložená bakalářská práce Jany Lapáčkové je založena na studiu a rozboru měšťanských 
testamentů z 15.století. Vybrané otázky spojené s testamentární praxí a skladbu odkazovaného 
majetku autorka sleduje prostřednictvím souboru závětí měšťanů Nového Města pražského 
z let 1437-1455, které jsou součástí needitované novoměstské Knihy útrpných práv a 
testamentů z let 1402-1490, a souboru odkazů olomouckých měšťanů z let 1403-1416 a 1421-
1466, obsažených v editované Památné knize olomoucké z let 1430-1492, 1528 a patrně 
v Nejstarší městské knize olomoucké z let 1343-1420 (kterou ovšem autorka nezmiňuje ani 
v textu, ani v seznamu použitých pramenů).
   Pozornost autorka věnuje zejména otázce, nakolik byli pořizovateli závětí muži a nakolik 
ženy, jakého rodinného stavu popř. profese testátoři byli, v jaké míře se v kšaftech objevují 
zbožné odkazy a jak mohou testamenty prostřednictvím výčtu odkazovaných předmětů 
vypovídat o vybavení měšťanských domácností sledované doby. Olomoucký a pražský 
vzorek se autorka snaží mezi sebou porovnávat a zjištěné rozdíly vysvětlit zejména odkazem 
na kofesijní a ekonomicko-sociální odlišnosti obou prostředí. Už na tomto místě je třeba 
podotknout, že s ohledem na pojednávané otázky není název práce příliš výstižný resp. že 
odráží jen jednu dílčí problematiku, jíž se autorka věnovala. Diskrepance mezi obsahem a 
názvem textu pak zdaleka není jedinou vadou předložené práce, která trpí značnou 
neutříděností, neukotveností a povrchností, přestože v heuristické rovině musela autorka 
podle všeho odvést velký kus práce.
   Značná nesoustavnost a těkavost je patrná ve všech částech textu: ačkoliv formálně se 
autorka drží všech náležitostí (dělí text na teoretickou a praktickou část; v rámci teoretické 
části zařazuje kapitoly o předmětu a cíli výzkumu, použitých pramenech, literatuře a 
metodách, v praktické části hovoří o vlastním bádání a za závěr práce zařazuje seznam 
pramenů a literatury), jednotlivé kapitoly jsou naplněny místy krajně povšechným a místy až 
neodpovídajícím obsahem. Autorka předně práci nikde jednoznačně metodicky nevymezuje: 
název práce a úvodní pasáže deklarují, že jde především o studium skladby odkazovaného 
majetku a obraz hmotné stránky měšťanského života, což by text metodicky řadilo k dějinám 
každodennosti či kulturním dějinám. O kousek dál ale už mluví o ambici poskytnout „alespoň 
přibližný“ obraz mentality měšťana v 15. století (s.5), čímž by se programově hlásila spíše 
k dějinám mentalit. V jiných částech textu však autorka deklaruje snahu zjistit
prostřednictvím kšaftů sociální a profesní skladbu měšťanstva a dokonce rodinné struktury 
v rámci měšťanského prostředí, což by práci ukotvovalo spíše na poli sociálního dějepisectví.
Ovšem reálným cílem, zejména v rámci bakalářské práce, je pouze prvně jmenovaná ambice: 
sledovat zejména hmotnou kulturu měšťanských domácností. Jistým způsobem testamenty 
samozřejmě odrážejí i měšťanskou mentalitu, ale vykreslit její obraz by obnášelo daleko 
hlubší ponor do celé problematiky a nutnost kombinovat kšafty s množstvím jiných pramenů. 
Sociální strukturu městského obyvatelstva lze prostřednictvím testamentů vskutku sledovat 
jen stěží, neboť jak autorka sama poznamenává, písemné závěti pořizovala jen jistá (otázkou 
je, jak velká) část městského obyvatelstva; patrně převažující část městské populace (a asi i 
většina měšťanů) odkazovala majetek ústně (před svědky) nebo svou vůli v tomto směru 
nevyjádřila a k dědickému vypořádání došlo až po smrti majitele podle akceptovaných 
dědických principů. Zcela nedostupné jsou pak informace o rodinných strukturách, vychází-li 
badatel výhradně z testamentů: v odkazu zmíněný okruh příbuzných přece v žádném případě 
nemusí být úplný a ti, kdo nebyli uvedeni jako dědici v testamentu zkrátka nefigurují. Bylo by 
jistě nanejvýš zajímavé vědět, že některého z blízkých příbuzných testátor z dědictví vylučuje 



a jiné osoby z okruhu vzdálenějších příbuzných třeba naopak preferuje, ale to by 
předpokládalo rodinnou strukturu z jiného pramene znát, vědět, kdo z příbuzných byl v době 
pořízení kšaftu resp. smrti testátora naživu, a následně pak ze závěti zjistit, kdo byl takto 
programově z dědictví vyloučen.
   Práci by proto po mém soudu jen prospělo zúžit poněkud zorný úhel, zaměřit se např. na 
důkladnější analýzu obsahu odkazů a pokusit se v tomto bodě obohatit pohled ještě o jiné 
prameny. Z tohoto hlediska ovšem nabízí větší možnosti spíše raný novověk, pro který má 
badatel již k dispozici bohatší okruh pramenů. Takto zůstala autorka v rámci stěžejní kapitoly 
své práce (alespoň dle názvu práce soudě) víceméně u výčtu jednotlivých předmětů, které se 
v odkazech objevují.
   Vedle připomínek k celkovému vymezení práce a metodickému ukotvení mám řadu dalších 
výtek, z nichž některé se týkají formální roviny práce, některé obsahové. 
   Práce je k čtenáři velice nevstřícná, také co se týče jasného vymezení okruhu pramenů, 
s nimiž autorka pracovala: jak bylo již zmíněno, text sice obsahuje kapitolu o pramenech, ale 
v ní se mluví převážně o literatuře k tématu, což budí dojem, že autorka tyto dvě kategorie 
není schopna odlišit (a naopak v kapitole o literatuře jsou zmiňovány pramenné edice, s nimiž 
autorka přišla do styku). Až na jednu větu na konci s.8 není text s to jasně sdělit, s jakými 
prameny pracuje, zda jde o prameny editované či nikoliv, popř. kde jsou dotyčné prameny 
uloženy: proto čtenář stojí před nezodpovězenou otázkou, jak mohla editovaná Památná kniha 
olomoucká, která obsahuje prameny z let 1430-92, autorce poskytnout testamenty již od roku 
1403! Patně byla použita ještě edice Liber actuum notabilium z let 1343-1420; jde však o 
čistou domněnku, neboť nikde v práci se o prameni pro dobu před rokem 1430 nedočteme. U 
dějepisné práce jde přímo trestuhodný prohřešek! S tím souvisí ještě další věc: je ponecháno 
zcela na čtenářově fantazii, proč autorka zvolila právě takové časové sondy, jaké zvolila: pro 
Nové Město pražské 1437-1455 a pro Olomouc 1403-1416 a 1421-1466. Proč byla u 
novoměstského vzorku podniknuta sonda pro 18 po sobě jdoucích let, zatímco pro Olomouc 
pro 58 let s podivnou a nikde nezdůvodněnou mezerou v letech 1417-1420? Proč je časový 
záběr tak odlišný? A proč se liší i počet zkoumaných testamentů (pro Nové Město 110, pro 
Olomouc 135)? Nikde totiž nenalezneme přehled, kolik kšaftů se vztahuje k jednotlivým 
rokům, což by v případě výzkumu, pracujícího se statistickými metodami, bylo na místě. Má 
to i své konsekvence v dalších kapitolách: autorka shrnuje v tabulkách 5 (s.45) a 6 (s.47) výši 
peněžních částek, které se ve zkoumaných závětech objevují a prostým porovnáním obou 
vzorků dospívá k závěru, že v Olomouci se odkazovaly větší peněžní sumy, protože tamní 
měšťanstvo bylo bohatší. Ovšem věc má malý háček: olomouckých kšaftů je téměř o čtvrtinu 
víc, takže i celková suma je vyšší.. Musela by se vypočítat jakási průměrná výše peněžního 
odkazu na jeden testament, aby jakýkoliv soud v tomto směru měl smysl.
   Kapitola o použitých výzkumných metodách, bohužel, žádné bližší vyjasnění toho, s jakými 
prameny bylo nakládáno, nepřináší, natož aby čtenáři sdělovala, jak tyto prameny vypadají, 
jaké informace poskytují  a nakolik jsou úplné či věrohodné (tzv. kritika pramene). Čtenáři 
jsou pouze nabídnuty pasáže opsané z Hrochova Úvodu do studia dějepisu a ze sociologické 
učebnice.
   Rozpaky budí i kapitoly, které jsou sice zařazeny do „praktické části“, ale ve skutečnosti 
mají ryze popisný charakter a vycházejí z poznatků z literatury: kapitoly Testamenty, 
Středověké město, Měšťanstvo, Měšťanská domácnost. Je jasné, že jakési vymezení pole, na 
kterém se autorka pohybuje, nutné je, ale místo povšechných popisů, místy jen velmi 
vzdáleně souvisejících s tématem práce (např. pasáže o měšťanské stravě na s.21) by bylo 
vhodnější řádně vymezit pojmy, s kterými se v práci zachází; snad by se tím předešlo právě i 
nejasnému nakládání s těmito pojmy samotnou autorkou. Mám na mysli jasné vymezení 
pojmu měšťan, patricij a patriciát, jihoněmecké a severoněmecké německé právo (jejich 
odlišnosti, hlavní principy, zejména ve vztahu k dědickým řízením a majetkovým 



záležitostem, vztah obou sledovaných měst k těmto právním soustavám). U kapitoly Praha a 
Olomouc v 15. století rovněž vyvstává otázka, jaké bylo zvoleno kritérium pro výběr 
informací: text působí velice nahodile a nesourodě (např. pasáže o vývoji reformace vedle 
charakteristiky sociálně-ekonomických poměrů na Novém Městě pražském, informace o 
stavební činnosti vedle odhadů počtu obyvatel v Olomouci apod.) . V těchto kapitolách se 
objevují i některá problematická či zavádějící tvrzení, která odhalují některé autorčiny 
zkreslené představy o dobovém kontextu. Např. co si myslet o poznámce, kterou autorka 
připojuje na závěr reference o městské samosprávě: „Tak vznikal zárodek budoucího 
správního aparátu českých zemí“ (s.17)? Nebo když píše o sociální struktuře městského 
obyvatelstva a jmenuje patriciát, řemeslnictvo a chudinu, na závěr podotýká, že „k městskému 
obyvatelstvu patřili také cizinci.. V českých zemích to byli hlavně Němci, o čemž svědčí 
značný výskyt německých jmen a německých výrazů či zápisů v listinách.“(s.18) Je až 
nemístné upozorňovat na to, že ve většině královských měst byl zejména patriciát německý, a 
že etnické a jazykové němectví neznamenalo, že jde o cizince: šlo naopak o zámožné domácí 
měšťany. Výraz „český“ až do 19. století skutečně vesměs nevypovídá o etnické a jazykové 
příslušnosti.. Poslední příklad, ač by se dalo ještě pokračovat: úpadek obchodních aktivit 
v Olomouci v 15. století autorka vysvětluje takto: „ ..měšťané jako obyvatelé kacířské země 
měli na obchodních cestách velké problémy.“ (s.28) Představa německých celníků a německé 
cizinecké policie, která v 15. století nebohým olomouckým měšťanům při průjezdů 
německými zeměmi komplikuje život, je opravdu zábavná.
   Výtky k pasážím, shrnujícím vlastní výzkum, jsou podstatné, leč pokusím se je nastínit 
stručně: proti rozdělení testátorů na muže a ženy a proti pokusu zjistit jejich rodinný stav jistě 
nelze nic namítat, jde o základní statistické utřídění sledovaných testamentů. Námitky je ale 
nutno mít proti výsledné tabulce (tab.1, s.35), která ukazuje, že statistické metody autorku 
zcela minuly, a která je pro čtenáře v zásadě nesrozumitelná a dále nepoužitelná: procentuální 
podíly by jistě měly být uvedeny vedle absolutních hodnot; vdovy jsou také ženy, pokud se 
nepletu, takže by bylo vhodné zavést členění mužů a žen podle rodinného stavu; velice 
podivná je kategorie „ostatní“. V exkursu Socioprofesní skladba obyvatelstva (samozřejmě 
nejde o veškeré obyvatelstvo, ale výhradně o testátory) se autorka snaží rozdělit pořizovatele 
kšaftů do dvou kategorií: na patriciát a řemeslníky. Kritéria, podle kterých tak činí, jsou však 
přitom velice sporná. Patriciát (jak autorka sama podotýká, toto označení se ujalo až v raném 
novověku a nejde o dobově užívaný termín) byla z definice vrstva zámožných a dlouhodobě 
ve městě usazených měšťanů, která zpravidla obsazovala konšelská křesla. Není ovšem nikde 
řečeno, že by se do této vrstvy nedal zahrnout řemeslník, naproti tomu nelze každého, kdo 
není cechovním řemeslníkem, chápat jako patricije (autorka takto zahrnuje mezi patricije 
automaticky i písaře – s.37). Kromě toho tedy, že výsledná tabulka (tab.2, s.37) je technicky 
stejně mizerná jako ta v předchozí kapitole, o ničem objektivním nevypovídá. 
   Tázat se, zda větší počet testamentů nebyl pořízen v souvislosti se zvýšením mortality 
(exkurs 3), jistě od věci není, ale opět by to mělo obnášet alespoň dvojí: jednak poskytnout
čtenáři přehled, kolik testamentů připadá na jednotlivé roky sledovaného období, jednak 
alespoň nahlédnout do nějaké historicko-demografické syntézy (např. Dějiny obyvatelstva 
českých zemí), kde lze zjistit, že výkyvů mortality můžeme pro obě města předpokládat více 
než jen po jednom ataku epidemie moru za celé pojednávané období (např. v českých zemích 
proběhly mory i v letech 1445 a 1451). Závěr, že vazba mezi vyšší mortalitou a počtem 
testamentů nijak velká není, je asi předvídatelný...
   Asi nejzajímavější je resp. by mohl být exkurs týkající se zbožných odkazů. Ani ne tak 
proto, že se ukazuje, že v Olomouci bylo zbožných odkazů více než na Novém Městě 
pražském; to – jak autorka sama uzavírá – lze vzhledem kališnickému rázu Nového Města 
očekávat. Ale proto, že se ukazuje, že nějaký zbožný odkaz učinily na Novém Městě na dvě 
třetiny testátorů. Bohužel ani zde neumožňuje text nahlédnout do věci hlouběji: opět marně 



čekáme nějakou přehlednou tabulku, autorka poznatky (podle všeho dosti pracně získané!) jen
shrnuje v jednom odstavci a u procentuálních podílů, které uvádí, si musí čtenář pracně 
dopočítat, čeho se týkají, protože z textu to zřejmé není. Např. 51 nepodmíněných finančních 
odkazů je 69% z čeho? Rozhodně ne z celkových 68 nepodmíněných odkazů, jak by z logiky 
věty vyplývalo.. (s.40). Soudím, že tato problematika by stála za jemnější rozbor: např. by 
bylo cenné ukázat, zda a v jaké výši se zbožné odkazy v kšaftech objevují, pokud jsou 
testamentem zároveň saturováni dědici z okruhu blízkých příbuzných, a nakolik se zbožné 
odkazy objevují právě tehdy, když příbuzní dědici nejsou k dispozici. 
   I v exkursu 5 zůstává autorka dosti na povrchu problému: zajímavé přece není prosté 
zjištění, že takový a takový počet závětí odkazuje majetek příbuzným a takový a takový počet 
závětí nepříbuzným, zajímavé by bylo zjištění, zda se odkazy nepříbuzným v závěti vyskytují 
vedle odkazů příbuzným nebo zda jsou nepříbuzné osoby výhradními příjemci dědictví, proč 
(resp. za jaké situace) k tomu dochází apod. Např. konstatování, že na děti připadal majetek 
v 52 (tj. 47 %) závětech o ničem nevypovídá, pokud nevíme, v kolika případech testátoři děti 
měli a v kolika neměli. Zajímavá je až situace, kdy testátor děti má a přesto jim majetek 
neodkazuje. Jenže takové zjištění už by bylo věcí jemnější kvalitativní analýzy, do které se 
autorka, bohužel, povětšinou nepouští.
   Co se poznámek vůči formální stránce práce týče, omezím se jen na výtku vůči seznamu
literatury a vůči stylistické úrovni textu. V seznamu jednak figuruje jeden text dvakrát (text 
Pozdně středověké testamenty v českých městech: prameny, metodologie a formy využití je 
jednou uveden pod jménem K.Jíšové a podruhé na jiném místě pod jmény E.Doležalové a 
K.Jíšové), z neznámého důvodu nejsou některé položky řazeny abecedně, u některých titulů je 
uvedeno nakladatelství, u jiných ne, stejně tak je tomu s ISBN (přičemž ani jedno není nutné a 
ani obvyklé v seznamu použité literatury uvádět). Větším problémem je, že u článků a studií 
v rámci časopisů a sborníků není uveden stránkový rozsah, což naopak má být standardní 
součástí citace.
   Stylistika je nevalná a text obsahuje řadu velice kostrbatých až nesrozumitelných formulací. 
Za všechny např. „Tady bych se chtěla pokusit o komparaci testamentů v rovině kvantitativní 
z hlediska rodinných struktur“ (s.5-6); „Na základě těchto údajů bych se pokusila zhodnotit 
vybavenost měšťanských domácností...., popř. stanovit pro toto hledisko nějakou 
univerzálnost“ (s.7); „Pro Malého je výrazným přínosem pro zkoumání testamentů především 
důvod, který vedl testátora k jeho zapsání.“(s.8) Práce není prosta různých překlepů; většinou 
nepůsobí dobře, ale záměna e za a ve slově kšaftující (s.54) se nezamýšleně postarala o 
čtenářovo pobavení...
   V předešlých odstavcích jsem se z titulu oponenta soustředila především na kritické výhrady 
vůči práci, nicméně neměla by zůstat bez povšimnutí časově náročná a jistě namáhavá práce, 
kterou autorka musela při pročítání a třídění bezmála 250 testamentů odvést. Pochvalu stejně 
tak zaslouží i nepochybný zápal, s nímž si osvojila nejrůznější podrobnosti o hmotné kultuře 
měšťanského prostředí v pozdním středověku, a snaha propojit tyto poznatky s informacemi, 
jež poskytují dochované kšafty. 
   S ohledem na výše řečené doporučuji práci Jany Lapačkové k obhájení a navrhuji ji hodnotit 
známkou 3.

Praha, 11.8.2011                                                                           Mgr. Markéta Seligová, PhD.




