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Hospodářské dějiny náleží v porovnání s dějinami politickými, kulturními či dějinami umění 

stále k tématům, která se netěší takové pozornosti badatelů, jak by si zasloužily. Platí-li 

toto tvrzení v rovině obecné, pak ještě více je to patrné v oblasti dějin řemesel, kde až na 

výjimky (pomineme-li práce Zikmunda Wintera, Bedřicha Mendla, Josefa Janáčka) 

nemáme k dispozici práce, jež by se systematicky a komplexně zabývaly problematikou 

cechovní malovýroby. O to více je potěšitelné, že v posledních letech roste zájem 

především mladých badatelů o dané téma, což se odráží i ve stoupajícím počtu 

závěrečných kvalifikačních prací.  Jednou z nich je i předkládaná bakalářská práce Nikoly 

Flakové věnovaná cechům oděvních a textilních řemesel v Krupce.

Práce je přehledně a logicky členěna do čtyř hlavních oddílů. Ve stručné úvodní části podává 

autorka základní informaci o obsahu a především o stanovených cílech práce. Obsahem 

druhé kapitoly je komentovaný přehled pramenů a literatury k danému tématu. Jádro práce 

pak představují třetí a čtvrtá kapitola. V první z nich je podán přehled vývoje cechů od 

počátku vzniku cechovní organizace v českých zemích až do zrušení cechů v roce 1859 a 

jejich nahrazení živnostenskými společenstvy. Součástí této kapitoly je rovněž přehledná 

informace týkající se vnitřní struktury a organizace cechů a zvláště jejich členů (učedníků, 

tovaryšů, mistrů), jejich postavení, práv a povinností vůči cechu, fungování cechovních 

shromáždění, z dalších konkrétních aspektů činnosti cechu sleduje autorka především 

otázku délky pracovní doby. Ve druhé z uvedených kapitol se pak zbývá již jednotlivými 

cechy oděvních a textilních řemesel v Krupce, k nimž náležel cech krejčích, punčochářů, 

výrobců lněného a kartounového zboží. Poněkud nesystémově může v dané souvislosti 

působit zařazení cechu koželuhů, kde by bylo vhodné doplnění, proč se autorka rozhodla 

pro jeho zpracování v rámci cechů oděvních a textilních řemesel.

Z hlediska chronologického je práce vymezena dochováním archivních pramenů, přičemž 

základ, z něhož Nikola Flaková vycházela, představují především vlastní prameny 

cechovní provenience uložené v rámci samostatného fondu krupských cechů. Cechovní 

prameny regionální povahy pak vhodně doplnila o prameny centrálního charakteru uložené 



v Národním archivu (především se jedná o cirkuláře a vyhlášky a dále o údaje 

z tereziánského katastru). Pokud jde o prameny cechovní, postavila autorka svou práci 

primárně na zevrubné analýze cechovních pořádků jednotlivých cechů, které vhodně 

doplnila o informace získané na základě studia dochovaných cechovních knih 

(mistrovských, tovaryšských a zvláště pak knih počtů). Výsledkem je pečlivě zpracovaná 

práce, jejíž součástí jsou přehledné tabulky týkající se členů jednotlivých cechů ve 

sledovaném období, která představuje nosný základ pro další prohloubení zpracovávaného 

tématu.

Závěr: práci doporučuji k obhajobě a hodnotím jako výbornou.  
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