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posudek vedoucího práce

Předložená bakalářská práce Evy Ševčíkové je materiálovou studií založenou na výběrovém 

vzorku inventářů nemovitostí sta domácností z let 1584-1612 ze Starého Města pražského, 

jenž byl pořízen ze dvou česky psaných knih inventářů uložených v Archivu hlavního města 

Prahy. Tento vzorek autorka zpracovala do podoby obsáhlých tabulek rozdělených podle 

typů předmětů a jejich množství do osmi skupin: nábytek, nádobí, mužské a ženské oděvy, 

dětské oblečení, klenoty, knihy, obrazy a hudební nástroje. Vyhodnocení vzorku vychází 

z funkce a využití těchto předmětů v každodenním životě a z jejich přiřazení jedné ze tří 

sociálních kategorií měšťanských domácností definovaných na základě vlastnictví, resp.

absence takových artefaktů, jež nejvýrazněji odrážejí sociální distinkci majitele. 

    Ocenit je třeba zájem, píli a pečlivost, s níž autorka přistoupila k paleograficky a časově 

náročnému úkolu, a zvláště pak zapracování sociálního hlediska do původně pouhého 

soupisu předmětů, bez něhož by pokus o interpretaci nebyl možný. Za zmínku stojí i některá 

autorčina zajímavá zjištění, například že i v těch nejméně majetných domácnostech Starého 

Města pražského, jež pořizovaly inventáře, se vyskytoval aspoň jeden obraz (s. 33). 

    Zkoumaný archivní materiál má obrovský výpovědní potenciál. Poskytuje vhled do mnoha 

oblastí každodenního života, přináší cenné údaje o sociální a majetkové skladbě měšťanů a o 

některých cenových relacích, je dokladem o konfesijní příslušnosti a zdrojem důležitých 

informací pro dějiny vědy, umění, hudby, literatury, kartografie, knihovnictví či numismatiky. 

Nabízí se jeho široká aplikace v konfrontaci s jinými dobovými písemnými i hmotnými 

prameny, včetně archeologických nálezů, dochovaných kusů z muzejních sbírek či jejich 

ikonografických vyobrazení, a to třeba jen na základě sekundární literatury. Na to však 

bohužel došlo jen ve výjimečných případech, neboť sestavení vzorku autorce zabralo příliš 

mnoho času a o to méně jí zbylo prostoru k plnému zhodnocení interpretačně tak 

zajímavého a bohatého pramene. S touto skutečností souvisí většina kritických připomínek. 

Na druhé straně je třeba brát v potaz, že autorka vytvořila poměrně solidní základ, z něhož 

lze vyjít při dalším zkoumání, jež v některých aspektech přesahuje rámec bakalářské práce. 

    Na prvním místě je třeba vytknout, že vzorek byl vytvořen na základě náhodného výběru, 

tedy bez jasně definovaných a zdůvodněných kritérií. Tato skutečnost má totiž na 

interpretaci zásadní vliv. Jinou otázkou je kategorizace domácností podle povahy, kvality a 

množství vlastněných předmětů, jež podává jen velmi hrubý obraz o sociální a majetkové 

skladbě. Bylo by zajímavé ověřit, nakolik se autorčino dělení kryje se sociální diferenciací 

obyvatel Starého Města podle daňového censu. 

    Při podrobnějším zkoumání se nelze obejít bez bližší identifikace jednotlivých osob, která 

umožňuje postihnout souvislosti mezi jmenovanými předměty a sociálním zařazením, 

konkrétní profesí a třeba i konfesí jejich majitele. Je vůbec problematické hodnotit skladbu 

inventářů bez prosopografického výzkumu jejich původců. V případě měšťanů Starého Města 



pražského jde přitom často o tak významné osobnosti, že není vždy nutné chodit do 

pramenů, stačí se lépe seznámit se stávající odbornou literaturou. Pak by se autorka 

vyvarovala i komolení jmen, jež byla v dobových pramenech zapisována ve zvukové podobě. 

Uvádím jen několik příkladů: Pavel Griemiller (nikoli Krymiler) z Třebska, zemský prubíř, tj. 

nejvyšší úředník v království pověřený kontrolou drahých kovů; Matyáš Kremer z Grunova 

(nikoli Krommer z Krunova), právník a apelační rada; Jan Theodor Sixt z Ottersdorfu, český 

humanista, člen direktoria v době stavovského povstání; Ludvík Korálek, bohatý obchodník; 

Severýn (Severin) Rudner, královský výběrčí posudného, tj. daně z piva a vína, původním 

povoláním varhaník. 

    Se studovanými inventáři pracoval, byť nesystematicky, již Zikmund Winter. Odkazuje na 

ně například ve své práci Z rodiny a domácnosti staročeské (Praha 1912), v níž věnuje zvláštní 

pozornost nábytku, měšťanským knihovnám, obrazům či zbraním. Tento text, snadno 

dostupný na internetu, autorka bohužel necituje, stejně jako neuvádí ani další Winterova 

díla, jež se bezprostředně vztahují k danému tématu: Kuchyně a stůl našich předků (Praha 

1892), Přepych uměleckého průmyslu v měšťanských domech XVI. věku (Praha 1893). Autorka 

nepracovala ani s doporučenou studií Zdeňka Měřínského Provoz a vybavení domácností ve 

vyšším sociálním prostředí (měšťanstvo a šlechta) na základě pramenů archeologických

(Archaeologia historica 15, 1990, s. 19-42), která by jí na základě srovnání s hmotnými 

prameny umožnila lépe pochopit funkci a uplatnění užívaných předmětů.  

    Větší záběr odborné literatury a znalost širších souvislostí by umožnil vyhodnotit 

zkoumaný vzorek s větší přesností a přesvědčivostí, než se prezentuje v předložené práci. 

Opomenuta zůstala například možnost sledovat, jak souvisí vybavení domácností s cenami 

vlastněného movitého a nemovitého majetku. Kdyby se autorka seznámila se studií Jiřího 

Čarka K vývoji cen staroměstských domů v letech 1400-1850, Pražský sborník historický 1972, 

s. 39-49, neuniklo by jí, že peněžní hotovost zmíněná v inventáři Severýna Rudnera ve výši 91 

dukátů a 38 tolarů představovala cenu jednoho domu na Starém Městě pražském či několika 

domů v jiných českých a moravských královských městech té doby. Takový příměr ukáže víc 

než pouhý výčet jednotlivých položek. Stejně tak nedá mnoho úsilí zjistit, že v soupisu 

uváděná kniha Cesta z Prahy do Benátek (a odtud potom po moři až do Palestiny), jak zní celý 

její název, je slavný cestopis Oldřicha Prefáta z Vlkanova (1523-1565). Toto zjištění by 

autorce pomohlo přesněji určit skladbu literatury v měšťanských librářích. Více se z pramenů 

dalo vytěžit také pro poznání imitace dvorského životního stylu v prostředí měšťanských elit.

Autorčino nepodložené tvrzení, že sbírky obrazů, map, hodin „svědčí spíše o zájmu o danou 

oblast než o snaze o reprezentaci“ (s. 19), vyznívá málo přesvědčivě. Sběratelství se mezi 

měšťany rudolfínské Prahy začalo nepochybně šířit pod vlivem císařských sbírek na Pražském 

hradě. Proto je třeba ho interpretovat v první řadě jako součást prestiže a dobové módy, 

jako jeden z výrazů připodobnění šlechtickému dvoru. Z této módy se mohl, ale také nemusel 

vyvinout osobní zájem. Prvotní impuls však zpravidla přicházel do měšťanského prostředí 

zvenčí.

    V práci se Ševčíková nevyhnula ani některým nedostatkům drobnějšího rázu. Jednotlivé 

skupiny předmětů bylo možno rozšířit (například o zbraně) a pro lepší přehlednost 



hierarchicky uspořádat z hlediska jejich sociální distinkce. V této řadě by podle autorčiných 

zjištění nejvýše stály hudební nástroje a některé druhy šperků. Místy autorčina argumentace 

vyznívá nelogicky. Absenci náušnic v inventářích nejbohatších měšťanů v zemi nelze vyložit 

jejich nedostupností (s. 31). Nebylo těžké dohledat, že náušnice se v rudolfínské Praze 

nenosily a že jejich obliba přišla až v druhé polovině 17. století. 

    Neznalost kontextu vede autorku i k jiným nonsensům. Groše a tolary uváděné v knize 

inventářů jako zlaté (s. 28, 29) musely být fakticky pozlacené, neboť groš i tolar byly mince 

stříbrné. Je to doklad využití mincí jako šperku, jež má svůj počátek právě v renesanci. Dětské 

haraburdí, s jehož interpretací má autorka problém (s. 33), lze vyložit jako hračky. Toto 

označení je zároveň dokladem o tom, že kult dětství se v tehdejší společnosti nepěstoval. 

Ostatně i z jiných položek inventářů je zřejmé, že děti byly vnímány jako malí dospělí a jako 

takovým jim nebyla věnována mimořádná pozornost. 

    Po formální stránce je třeba ocenit, že práce má všechny náležitosti odborné studie a že se 

autorka dokáže samostatně vyjadřovat. Úroveň textu ovšem zbytečně snižují nesprávně 

použité pojmy (záměna duchovní kultury s duševní na s. 10, kvalitativní výzkum není založen 

na zjišťování kvality předmětů, jde v něm o interpretaci a zasazení do širšího kontextu), 

absence některých odkazů (na edici Koldínova zákoníku či na práce Jarmily Holinkové a 

Rostislava Nového), dva různé počty osob v druhé kategorii domácností na jedné stránce (s. 

15: 45, resp. 46), občasné gramatické chyby a překlepy, které jsou dokladem spěchu, v němž 

došlo na poslední chvíli k úpravám původní verze textu. 

    Bakalářskou práci Evy Ševčíkové považuji za materiálově přínosnou, avšak se značnými 

rezervami v interpretaci, jež vyplývají z neznalosti širšího kontextu. Jako takovou ji 

doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře.

V Praze 1. 9. 2013                                                                                         PhDr. Roman Zaoral


