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Zevrubná historicko-lingvistická analýza konkrétní městské knihy chronologicky ukotvené v 

poslední čtvrtině 16. až sedmi desetiletích 17. století je jako téma diplomové práce na oboru 

germanistiky plně relevantní. Ještě více to platí pro purkrechtní knihu města Rokytnice 

v Orlických horách, jež má bilingvní charakter a lze zde sledovat proces průniku německého 

jazyka do dosavadního majoritně českého úřadování lokality na jazykovém pomezí. Pro 

interpretaci je však třeba připomenout, že použití jazyka v 16. a 17. století ještě není možné 

bezprostředně  ztotožnit s určitou národností, což je až záležitost nacionalismu století 

devatenáctého. 

 Struktura předkládaného atestačního výstupu má adekvátní podobu požadovanou na 

Filosofické fakultě University Karlovy v Praze. V úvodu jsou patřičně přiblíženy cíle a 

struktura práce. Postrádám však představení metod, jak tyto cíle naplnit, a pojednání o 

použitých pramenech a literatuře. Upozorňuji na skutečnost, že vlastní primární zdrojový 

podklad zkoumání – purkrechtní kniha města Rokytnice v Orlických horách uložená ve 

Státním okresním archivu v Rychnově nad Kněžnou je pramenem a nikoliv literaturou, zde je 

také určitá disparita mezi s. 5 („pramen“) a s. 135 („primární literatura“). V rámci heuristiky 

by nepochybně bylo rovněž vhodné nahlédnout i do dalších archiválií fondu města Rokytnice 

v Orlických horách ze 16. a 17. století a doplnit tak příslušnou městskou knihu. 

 Ve vstupní části textu se autorka vyjádřila k historickému vývoji Rokytnice se 

zaměřením na 16. a 17. století, zmínila se o městské správě v Čechách raného novověku, o 

městských kancelářích a písemnostech a výklad ústí do nástinu správy zkoumaného města 

v dané době. Sympatická je snaha diplomantky porozumět některým historickým otázkám 

souvisejícím s vlastním filologickým jádrem výzkumu. Učinila tak na základě vybrané 

literatury, kterou by ovšem bylo žádoucí více kompletovat, a pokud možno se vyhnout spisům 

v podstatě popularizačním. Více mohl být také využit studijní pobyt kol. L. Jakubcové ve 

Spolkové republice Německo. Bohaté fondy bavorských knihoven se přímo nabízely. Je to 

zřejmé již v kapitole a dějinách Rokytnice v Orlických horách v závěru českého stavovského 

státu a v prvních decenniích státu absolutistického, kde se bází pro výklad stal jistý „hybrid“ 

novějších výsledků české historiografie se staršími pracemi badatelů německých. 

Z konkrétnějších připomínek nabádám k obezřetnějšímu přístupu k prvoplánově patriotickým 



(až nacionalistickým) hypotézám z české i německé strany, dále v roce 1550 se Jáchym 

Mauschwitz určitě nestal „českým občanem“, ale získal inkolát Království českého (s. 8), je 

rovněž velmi odvážné klást původ Nosticů do 5. století n.l. (s. 10) či psát o možnosti vykoupit 

se z roboty ve 2. polovině 17. století, kdy naopak došlo k utužení poddanských poměrů (s. 10) 

a zřejmě se jednalo o reluici, tj. náhradu urbariálních dávek v úkonech dávkou v penězích.  

 U rámcového nástinu městské správy v Čechách by bylo vhodné vyjít z širšího záběru 

odborné literatury. Písemnosti diplomatické povahy provenience městských kanceláří se 

oprávněně koncentrují na úřední knihy, pokud je ovšem zařazen odstavec o listinách, neměly 

by chybět úřední akta, která od raného novověku po současnost tvoří drtivě převažující 

segment úředních písemností vůbec. Městská správa Rokytnice v Orlických horách, jež byla 

původcem studované knihy, by si rozhodně zasloužila více, než naznačení na pouhou jednu a 

půl stránky. Navíc konstatování, že „správa odpovídala městské správě raného novověku“ (s. 

17), je příliš obecné a nerespektuje skutečnost, že v Čechách do roku 1579 vedle sebe 

působily dva okruhy městského práva a teprve poté dochází k postupné unifikaci a 

prosazování Práv městských Království českého Pavla Kristiána z Koldína. Poměrně skromná 

je i literatura k jinak vcelku koncíznímu textu o jazycích zeměpanských a městských kanceláří 

a kapitola pátá o němčině ve východních Čechách na pouhou polovinu strany se již zdá být 

téměř „ošizená“, (opravdu existuje pouze pasáž Ernsta Schwarze ve třetím díle 

Československé vlastivědy z roku 1934?). Plně si však uvědomuji, že dosud posuzované 

segmenty diplomové práce jsou jen ouverturou k její stěžejní části, tj. popisu zkoumané 

purkrechtní knihy a především k textologické a lexikální analýze jejích záznamů v německém 

jazyce. Úsilí autorky zorientovat se v nelehké historické problematice  proto zaslouží uznání. 

 Lingvistické jádro atestačního výstupu zahajuje zdařilý rozbor zkoumané městské 

knihy, který představil její vnější a vnitřní znaky na patřičné úrovni a svědčí o důkladném 

zvládnutí primárního pramene. Kol. Jakubcová si tak vytvořila optimální základ pro prioritní 

cíle své práce, tj. textologickou analýzu orientovanou na záležitosti „trhové“, jinak tedy na 

zápisy o koupi či prodeji se záměrem zjistit, zda byly psány podle určitého jednotného vzoru. 

Lexikální rozbor se pak zaměřil na výrazy z juristické oblasti. Výsledkem této části práce se 

stalo zjištění, že stabilizované schéma zápisů existovalo pouze u jednotlivých písařů. Do 

purkrechtní knihy se tak evidentně promítala subjektivní hlediska jejich předběžného 

vzdělání, praxe a zkušeností při možném respektování požadavků a názorů představitelů 

městské správy Rokytnice v Orlických horách. Z lexikologického aspektu je logické, že se 

v městské knize purkrechtní, tj. trhové,  vyskytují termíny ze sféry zcizování, tzn. o koupi a 

prodeji, placení a komplementárně z oblasti městské správy. Celkově zde autorka, byť mé 



hodnocení je spíše instinktivní než racionální, odvedla práci na náležité úrovni a obohatila 

dosavadní znalosti o vývoji němčiny. Škoda jen, že byla až příliš skromná a větší pozornost 

nevěnovala závěrům, kde by bylo vhodné zjištěné poznatky zobecnit a zařadit do širšího 

historického kontextu, a to např. formou vytyčení hypotézy o podobě německého jazyka 

v Rokytnici v Orlických horách, a tím i o původu zdejších obyvatel.  

 Velmi pozitivně oceňuji edici německých zápisů purkrechtní knihy v příloze, při 

jejímž zpracování se  kol. L. Jakubcová musela vyrovnat nejen s nástrahami němčiny užívané 

v Orlických horách v závěru 16. a v prvních sedmi decenniích 17. století, ale především 

zvládnout novogotickou kurzívu se specifiky jednotlivých písařských rukou a vyrovnat se 

s terminologií z oblasti numizmatiky a metrologie, jež v chaosu třicetileté války byla značně 

komplikovaná. 

 Ze všech uvedených důvodů doporučuji diplomovou práci slečny Lucie Jakubcové 

k obhajobě a s přihlédnutím k jejímu přínosu k diskurzu historického vývoje německého 

jazyka v českých zemích ji navrhuji hodnotit stupněm výborně. 
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