
Posudek bakalářské práce N. Flakové „Cechy oděvních a textilních řemesel v Krupce“

Historie cechovnictví v Čechách je již od dob Z. Wintera předmětem pozornosti historického bádání, 

ovšem značné množství dochovaného materiálu zůstává neprozkoumáno. Platí to především pro 

písemnosti regionálních cechovních společenstev, uložené převážně v okresních archivech. V případě 

cechů oděvních a textilních řemesel severočeského města Krupky je tato tematika moderní 

historiografií téměř nedotčena, neboť s výjimkou studie E. Němečkové o cechu krejčí a ševců z roku 

2010 k tématu neexistuje žádná další monografie. Předkládaná práce tedy vyplňuje mezeru či spíše 

vytváří ostrůvek poznání v moři dosud neznámého regionálního materiálu k historii cechů

v severozápadních Čechách.

Práce N. Flakové je logicky strukturována do věcných oddílů, po úvodním stručném nástinu cechovní 

problematiky následuje krátký přehled pramenů a dosavadní literatury, dále obsáhlý nástin vývoje a 

fungování cechů v českých zemích obecně, poté jsou na základě přímého zkoumání pramenů 

představeny jednotlivé cechy oděvních a textilních řemesel v Krupce a závěrem zhodnoceny získané 

poznatky. Celou studii uzavírá soupis pramenů a literatury a obsáhlé přílohy ve formě tabulek. 

Z formálního hlediska je tedy práce rozvržena promyšleně a je psána kultivovaným jazykem 

s minimem překlepů a chyb (str. 12 poslední řádek Václav II. místo IV.; str. 13 předposlední řádek 

chybně shoda podmětu s přísudkem, str. 18 ř. 7 1833 místo 1883), což zaslouží zvláštní zmínku 

vzhledem k obecně sestupné tendenci písemného projevu studentů.

Úvodní přehled pramenů a literatury je velmi stručný, podává ale základní přehled o problematice a 

s ohledem na charakter práce je dostačující. Překvapuje ovšem absence dokladů o využití „pramenů 

ústřední povahy“ uvedených v kap. 2 oddílu 2.1 Prameny, konkrétně zmiňovaných fondů národního 

archivu Česká dvorská kancelář, Sbírka patentů a Stará a Nová manipulace; zmíněné fondy nejsou ani 

součástí závěrečného soupisu pramenů a nezdá se, že by jich autorka skutečně využila. Rovněž 

alespoň stručnou zmínku by zasloužila diplomatická charakteristika užitých pramenů, neboť právě 

stav dochování pramenné základny určuje tematický i chronologický záběr celé práce. Následný popis 

vývoje cechovních organizací v českých zemích (str. 11-27) je založen pro starší dobu zejména na 

přehledné práci Fr. Hoffmanna o českých městech a dobře shrnuje problematiku. Autorka vyváženě 

věnuje pozornost jak středověku a ranému novověku, kdy dochází k rozkvětu cechovní organizace, 

tak i novější době a nezapomíná ani na závěrečné období existence cechů a jejich transformaci v tzv. 

živnostenská společenstva. V samostatných podkapitolách se zabývá vnitřní organizační strukturou 

cechů, popisuje obecně charakter a význam jednotlivých činitelů cechovní výroby od učedníků až po 

mistry a stručně se dotýká také společenské funkce cechů v rámci života městské komunity.

Těžištěm celé práce je kapitola věnovaná cechům v Krupce (str. 28-55), původně hornické osadě a od 

roku 1478 městu. S povýšením na město se objevují první písemné doklady existence cechovní 

organizace, nejprve jsou to cechy kovářů a řezníků v roce 1480, vznik dalších cechovních korporací 



spadá do 16. století, ovšem například cech stavebních řemesel byl založen až v 17. století. Zajímavé 

jsou doklady o zásazích vrchnosti do cechovních samospráv a také doklady o vlivu třicetileté války a 

morové epidemie v roce 1680 na ekonomický vývoj města, které bylo podobně jako ostatní města 

v regionu silně postiženo. Autorka při charakteristice jednotlivých cechů postupuje podle stejného 

schématu, pokud to pramenný materiál dovoluje, je každý cech nejprve představen pomocí 

cechovních statut, poté následují cechovní knihy a spíše výjimečně citace z operátu tereziánského 

katastru. Obsáhlé citace statut jsou hlavní náplní většiny kapitol, ačkoli se přímo nabízí přesunout je 

spíše mezi přílohy a ponechat více prostoru pro vlastní představení a interpretaci dalších cechovních 

písemností. Z porovnání počtu přijatých učedníků oděvních a textilních řemesel, pro jejichž analýzu 

byly k dispozici dostatečné doklady, vyplývá největší zájem o výrobu lněného a kartounového zboží, 

zatímco koželuhů a krejčích bylo přijato do učení relativně v přepočtu na roky výrazně méně. Naopak 

mezi počty udělení mistrovských práv jasně dominuje cech punčochářů, ovšem není jisté, zda situaci 

nezkresluje krátkost sledovaného období. Tato zjištění se autorka nepokusila dále interpretovat nebo 

porovnat v širším kontextu obdobných měst, což by mělo být úkolem dalšího výzkumu. Zajímavým 

zjištěním je také rozpor mezi předepsanými taxami za různé cechovní úkony v rámci statut (přijetí, 

vyučení, mistrovství) a skutečnou výší poplatků doložených cechovními registry, což autorka zčásti 

přičítá proměnám hodnoty peněz, kterou cechovní statuta nereflektují. 

Velmi důležitou součástí práce jsou obsáhlé přílohy (str. 61-80), přinášející přehledné zpracování 

evidenčních cechovních knih. Podle jednoduchého vzorce rok přijetí, jméno osoby a její původ 

autorka záslužně zpřístupnila značné množství jmen osobních a místních, ovšem k dalšímu 

zhodnocení takto vytěženého materiálu již nedošlo. Přesto jsou takto získaná data příslibem pro 

budoucí detailnější výzkum.

Autorka sama si je vědoma omezení daných rozsahem práce i jejím zčásti regionálně průkopnickým 

charakterem, v každém případě prokázala schopnost práce s paleograficky i jazykově obtížnými 

prameny a vytvořila velmi dobrý základ pro další bádání o této tematice. Proto i přes výše uvedená 

upozornění navrhuji hodnotit její práci jako výbornou.
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