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   Předložená bakalářská práce Evy Ševčíkové je založena na studiu a rozboru staroměstských 
pozůstalostních inventářů z poslední čtvrtiny 16. a první čtvrtiny 17. století. Vybrané otázky, 
týkající se majetkové a sociální skladby měšťanstva, vybavení měšťanských domácností a 
určitých rysů měšťanské mentality (umělecké a kulturní zájmy, hygienické návyky, 
doceňování vzdělání, tendence napodobovat materiální kulturu šlechty) autorka sleduje 
prostřednictvím rozboru stovky rukopisných pozůstalostních inventářů nemovitého a 
movitého majetku z let 1584-1612.
   V každém případě je třeba ocenit pilnou heuristickou práci, kdy autorka pročetla poměrně 
velký soubor rukopisných inventářů a utřídila informace z nich plynoucí. Výsledek tohoto 
úsilí je konec konců čtenáři předložen v rozsáhlé přílohové části bakalářské práce. Autorka 
prostřednictvím representativní literatury rovněž hluboce pronikla do problematiky raně-
novověké měšťanské hmotné kultury a každodennosti, takže byla schopna poznatkům 
z testamentů správně porozumět a adekvátně je vyložit.
   Diskutovat by bylo možné o časovém vymezení práce: z jedné strany je zkoumaný časový 
úsek vymezen přesídlením císařského dvora do Prahy, z druhé strany úmrtím Rudolfa 
Habsburského v Praze, což koresponduje s deklarovaným zaměřením pozornosti na 
rudolfínskou Prahu. Je ovšem otázka, zda se nezpochybnitelný vliv císařského dvora na 
vybavení staroměstských měšťanských domácností mohl projevit bezprostředně po jeho 
přesunu do Prahy a zda naproti tomu ustal hned v okamžiku Rudolfova skonu. V tomto směru 
je na místě předpokládat spíše významné časové zpoždění, s jakým se začal takový vliv 
uplatňovat (a zejména projevovat na úrovni pozůstalostí), a naopak velký časový přesah 
(předměty se dědily i po několik generací). Kromě toho lze mít za to, že podobný „kultivační 
efekt“ měla na pražské měšťanské domácnosti i předešlá dlouhodobá přítomnost 
místodržitelského dvora Ferdinanda Tyrolského ve městě.
   Pokud však autorka k takovému časovému vymezení práce přistoupila (a pro účely 
bakalářské práce je takové vymezení zcela akceptovatelné), bylo by vhodné v práci uvést, 
kolik pozůstalostních inventářů se pro stanovené údobí ve staroměstských knihách inventářů 
v Archivu hl.m. Prahy vlastně dochovalo a jak velkou část z nich tedy vybraných sto 
inventářů představuje. Smíšené pocity vyvolává pak zejména konstatování, že vzorek byl 
koncipován na základě náhodného výběru (s.14). Co to znamená? Že výběr padl např. na 
každý pátý po sobě jdoucí inventář? Jde-li opravdu o soubor inventářů, které autorce jaksi 
„přišly pod ruku“, lze pochybovat o tom, že se do výběru nepromítla další - možná 
nereflektovaná - kritéria jako čitelnost, rozsah, zajímavost apod. Každopádně takový postup je 
nemetodický a kdykoliv zpochybnitelný (je to podobné, jako kdyby při analýze matrik 
zpracoval badatel jen náhodně vybrané zápisy). Vhodnější by bylo omezit časový rozsah 
výzkumu a v rámci této sondy analyzovat všechny inventáře.
   Kritický komentář si neodpustím k poznámce, jíž se autorka dopustila v kapitole o 
pramenech: „Pozůstalostní inventáře jsou také vhodným pramenem vzhledem k minimální 
subjektivitě jejich povahy.“(s.11). Evidenční charakter pozůstalostních inventářů by snad 
mohl svádět k iluzi, že tento pramen je jaksi úplný, strojově přesný, prostý veškerých vlivů, 
vyplývajících z lidských emocí, účelovosti jednání apod. Ale samozřejmě tomu tak není a 
autorka práce, která je na studiu tohoto pramene založena, by se do zajetí takové představy 
dostat neměla. Domnívám se, že si to ve skutečnosti ani nemyslí, protože na jiném místě textu 
připouští, že inventáře nemusí vždy obsahovat kompletní vybavení domácnosti nebožtíka, že 
se do něj často nemusely dostat předměty, které příbuzenstvo zesnulého mělo nějaký důvod 



před inventarizací utajit. Kromě toho: proč by měla být striktně evidenční povaha pramene při 
studiu rázu měšťanské společnosti a vlivu císařského dvora na ni nutně předností? Faktem je, 
že evidenční prameny pro dobu raného novověku drtivě převažují a že každý badatel může 
jen zaplesat nad pramenem, který ve větší míře vypovídá o mentalitě a hodnotovém systému 
raněnovověkého člověka.
   Principiální výtku je ale po mém soudu nutné vyslovit jiným směrem: autorka se snaží 
hodnotit sociální skladbu staroměstského měšťanstva tak, že si sama vytváří tři majetkově-
sociální kategorie měšťanů na základě velikosti a kvality pozůstalostí. Takový postup nemůže 
vést k žádným relevantním závěrům, leda k banálnímu konstatování, že zde byli měšťané, 
kteří měli bohatě vybavené domácnosti, měšťané, jejichž pozůstalost byla chudá, a pak 
skupina měšťanů, která bylo v tomto směru někde mezi oběma uvedenými kategoriemi. 
Příslušnost k jedné ze tří vytvořených kategorií stanovuje Eva Ševčíková na základě toho, 
v jaké kvantitě a zároveň kvalitě se v pozůstalosti dotyčné osoby vyskytuje a) nábytek a další 
vybavení, b) oděvy, c) nádobí, d) klenoty, e) obrazy a knihy. Kritéria míry kvality a kvantity 
však v práci uvedena nejsou, pouze velice vágně naznačena (v kategorii B jsou osoby, které 
měli cennosti v hojnější míře než osoby z kategorie A, v kategorii C pak osoby, vlastnící 
velké množství cenností - s.15). Patrně dosti intuitivní bylo rozřazování v situacích, kdy např. 
množství oděvů bylo v pozůstalosti velké, ale jejich kvalita byla prostřední či nízká. Anebo 
kdy z hlediska jednoho kritéria by se jistá pozůstalost hodila do kategorie A, ale z hlediska 
jiného kritéria do kategorie B nebo dokonce C (takto autorka „narazila“ u duchovních, jejichž 
pozůstalost byla velice chudá na cennosti, ovšem knih obsahovala zcela nadstandardní 
množství; je jasné, že duchovenstvo obecně se podobnému rozřazení bude vzpěčovat a že 
jejich pozůstalosti nelze posuzovat stejně jako pozůstalosti příslušníků měšťanské 
společnosti). 
   Přínosný postup by vyžadoval rozřadit inventáře a tedy i zemřelé majitele pozůstalostí podle 
jiného, na samotném rozboru inventářů nezávislého kritéria, které by bylo možno nalézt 
v jiných dobových pramenech, např. v berních rejstřících (výše berni podléhajícího majetku). 
Pak by rozbor inventářů ilustroval, jak vypadalo vybavení domácností v jednotlivých dobově 
odlišitelných kategoriích měšťanů. Při takovém postupu by se pravděpodobně rovněž ukázalo, 
že některé vrstvy měšťanů nejsou v inventářích zastoupeny vůbec nebo jen mizivě, zatímco 
autorka v závěru práce sugeruje čtenáři, že se analýzou pozůstalostních inventářů „podařilo 
určit majetkovou a sociální skladbu staroměstské měšťanské společnosti“ (s.41). Tento závěr 
je dosti unáhlený; vždyť i sama autorka v předešlém textu (s.13) konstatuje, že pořizování 
inventářů pozůstalosti se na jedné straně vyhýbali příslušníci patriciátu tím, že jej přímo 
zakazovali v testamentech, na druhé straně k němu nedocházelo často u osob z nejnižších 
pater měšťanské společnosti (ať už pro nepatrnost pozůstalosti nebo kvůli zpoplatnění 
inventarizace).
   Když pominu některé další unáhlené a paušalizující závěry, pro která autorka nemá žádnou 
oporu („zmínky o dětských knihách a učebnicích potvrzují, že vzdělání mělo v měšťanském 
prostředí své důležité místo a byly k němu vedeny děti již od mládí“- s.40; „zájem o hudební 
kulturu se zřejmě omezoval pouze na vrstvy měšťanské elity a i tam se důkazy o něm objevují 
ve velmi omezené míře“ – s.41) a některá mylná tvrzení („rodina v moderním smyslu vzniká 
až v 18.století“ – s.7) jsou autorčiny formulace jasné a adekvátní, stylistika práce je na velice 
dobré úrovni a nejrůznějších chyb (překlepy, hrubky, chyby v interpunkci) je na poměry 
bakalářské práce pozoruhodné málo.
   Práci Evy Ševčíkové doporučuji k obhájení a navrhuji ji hodnotit až známkou 2 (v závislosti 
na kvalitě obhajoby).

Praha, 19.8.2013                                                                           Mgr. Markéta Seligová, PhD.


