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Jana Lapáčková, Vybavení měšťanských domácností v královských 

městech 15. století. Bakalářská práce. Praha, FHS UK 2011, 68 stran

posudek vedoucího práce

Předmětem bakalářské práce Jany Lapáčkové je výzkum pozdně středověkých měšťanských 

domácností na základě kvantitativního a komparativního rozboru 110 testamentů Nového 

Města pražského a 135 kšaftů olomouckých. Jedná se o dostatečně reprezentativní vzorek 

umožňující dospět k dílčím závěrům. Autorka pracovala s novoměstským rukopisem Knih 

útrpných vyznání a testamentů z let 1402-1490 a s edicemi olomouckých městských knih. 

Těžiště práce představují kapitoly 2.3 Odkazy pražských a olomouckých měšťanů ve 

srovnávací perspektivě (s. 34-48) a 2.4 Vybavení měšťanských domácností na základě 

testamentů Nového Města pražského a Olomouce v 15. století (s. 48-53).

Není sporu o tom, že Lapáčková odvedla kus poctivé práce. V úsudcích je střízlivá, je si 

vědoma limitů výpovědní hodnoty jednoho typu pramene, její rozbor přináší místy cenné 

poznatky a správně zformulované postřehy (například o vlivu hospodářského růstu Olomouce 

na akumulaci měšťanského majetku v 15. století či o rozdílném podílu patriciátu mezi 

měšťany NMP a Olomouce). 

Zároveň je ovšem nutno upozornit i na řadu nedostatků, jež efekt náročné práce s trilingvními 

prameny znehodnocují. V první řadě se jedná o neúplné, nedůsledné a místy až chaotické 

odkazy na použité prameny, jež znemožňují zpětnou verifikaci uváděných údajů. Z textu není 

vždy zřejmé, s jakými prameny autorka pracovala, odkud uváděné údaje byly převzaty či jak 

a z čeho byl vypočítány. Jako příklad uvádím Spáčilovu edici nejstarší olomoucké městské 

knihy z roku 1981, s jejímiž daty autorka pravděpodobně pracovala (zmiňuje ji na s. 9), avšak

v poznámkovém aparátu na ni neodkazuje a neuvádí ji ani v seznamu použitých pramenů. 

Stejně tak zavádějící jsou odkazy na některé tituly sekundární literatury. Záměny názvu knihy 

s názvem ediční řady se autorka dopustila u často citované práce Václava Ledvinky a Jiřího 

Peška, jež nese správný název Praha a byla vydána v ediční řadě Nakladatelství Lidové 

noviny Dějiny českých měst. V textu je místy patrná záměna pramenů a literatury: v úvodní 

kapitole Charakteristika použitých pramenů (s. 7-10) se často odkazuje na literaturu, nikoli na 

prameny. 

S tím souvisí další, neméně závažný nedostatek. V autorčině textu nejsou od sebe dostatečně 

odděleny výsledky vlastního výzkumu a údaje sekundární literatury. Zvlášť nápadné je to 

v kapitole Vybavení měšťanských domácností (s. 48-53), kde jsou do textu vkládány 

poznatky, jež z vlastní analýzy přímo nevyplývají. Autorka nenašla významnější rozdíly ve 

vybavení měšťanských domácností NMP a Olomouce mimo jiné i proto, že předem 

nevymezila jemnější kritéria rozlišení mezi předměty denní spotřeby a luxusním zbožím. Tyto 

metodické chyby spolu s nedůslednou citací pramenů a literatury činí z práce odborné práci 

ryze osvětovou, kterou v kritickém historickém diskursu nelze využít. 

Jiný problém představuje příliš široký okruh otázek, jenž autorka spojila s kvantitativním 

rozborem závětí. Stačilo soustředit se jen na ty otázky, na něž testamenty přinášejí 
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spolehlivou odpověď, tj. zejména na hmotnou kulturu – vybavení měšťanských domácností, 

jak je téma vymezeno názvem práce, popřípadě na zbožné odkazy. V závěru na s. 54 autorka 

uvádí, že chtěla poznat mentalitu měšťanské společnosti. O tu však v práci založené na 

analýze testamentů jít nemůže. K ostatním aspektům pojednaným formou exkurzů přinášejí 

testamenty jen dílčí a tudíž nutně zkreslující údaje. To se týká rozdělení testátorů podle 

pohlaví a rodinných struktur (nevhodné pro nedostatek informací o velikosti a složení rodiny), 

socioprofesní skladby obyvatelstva, přičemž je zřejmé, že jde pouze o testátory, nikoli 

všechny obyvatele města. Málo spolehlivé jsou testamenty jako měřítko mortality, stejně tak 

zavádějící je autorčina snaha o rozlišení příjemců odkazů, neboť příbuzenský vztah zmiňuje 

jen malá část zkoumaného vzorku. Na druhé straně prameny autorce umožňovaly

zkombinovat genderové hledisko s počty a velikostí zbožných odkazů ve snaze odpovědět na 

otázku, v čem se odkazy žen a mužů liší a proč právě muži v Olomouci tolik odkazovali na 

stavbu farního kostela sv. Mořice. Podobnou problematiku u mě před časem řešil ve své 

diplomové práci Martin Veselý. Tuto práci však autorka v ruce evidentně neměla. Rozboru by 

jistě prospělo, kdyby autorka od sebe odlišila závěti první a druhé poloviny 15. století, neboť 

tak by bylo možno aspoň rámcově doložit, zda měšťanstvo v průběhu 15. století bohatlo či 

chudlo. Stejně by bylo dobré odlišit od sebe testamenty kvantifikovatelné od 

nekvantifikovatelných, tj. těch, které odkazují veškerý, blíže nespecifikovaný majetek, či 

vyjádřit, jakou hodnotu určitá peněžitá částka ve své době představovala. Na s. 42 není 

zřejmé, proč a podle čeho autorka od sebe odlišuje charitativní a mendikantskou instituci, 

když posláním mendikantských řádů bylo zabývat se charitativní činností.

K těmto výtkám připojuji upozornění na některé další chyby, jež činí text málo přehledný a 

srozumitelný. Jde zejména o nedůsledné odkazování předkládaných tvrzení, neobratné 

formulace a překlepy. Je až zarážející, když autorka německy mluvící obyvatelstvo v českých 

a moravských městech označuje za cizince (s. 18). V souvislosti s Židy uvádí nesmyslnou 

formulaci, že „lichva v křesťanské společnosti jim byla povolena, neboť nedovedli 

obchodovat s penězi“ (s. 19). Mnohé formulace jsou do textu převzaty z literatury doslova, 

avšak bez uvozovek. 

Přes uvedené výtky doporučuji předloženou bakalářskou práci Jany Lapáčkové k obhajobě a 

doporučuji hodnotit ji známkou dobře.

V Praze 28. 8. 2011                                                                   PhDr. Roman Zaoral




