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 Velký ediční počin Josefa Kalouska  v Archivu českém "Řády selské...." docela 

zásadním způsobem ovlivnil českou agrární historiografii 20. století. A to hned ve dvojím 

smyslu: pozitivním a negativním. První rovina byla následně spojená s Kamilem Kroftou a 

jeho Dějinami selského stavu.  Ano, Krofta na základě velké edice "zkonstruoval"  přehled 

agrárních dějin, jež se stal v podstatě "kánonem" při studium venkovské společnosti zejména 

raného novověku. Příští rok bude  sté výročí prvního, časopiseckého vydání Kroftových 

původně  universitních přednášek. Zatím se příliš neuvažovalo o negativním vlivu edice: totiž 

že ze studovaly  agrární poměry z ní, a nikoli z archivů...a to zejména po normativní stránce. 

Tak nějak nepadaly na váhy otázky typu: podle jakého klíče vybíral Kalousek dokumenty, 

které otiskl. Jsou opravdu reprezentativní pro tu kterou otázku.... Tyto skutečnosti jsem si 

uvědomil při dlouholetém studiu  třeboňského materiálu a jednotlivin, které z něho Kalousek 

otiskl (jsou asi tak 1/100 promile disponibilních normativů), které jsou k dispozici jen z 

tohoto evropsky významného fondu. Ne, nechci pod tímto zorným úhlem pohlížet na  BP 

Davida Koryty, ale považoval jsem za nezbytné na uvedené skutečnosti upozornit. 

 D. Koryta se pokusil znovu využít Kalouskovy edice pro svoji bakalářskou práci. Nic 

proti tomu. Svoji pozornost zaměřil na dvě klíčové velkostatkové struktury v Čechách první 

poloviny 16. století: totiž rožmberskou doménu a pernštejnský komplex.Autor předeslal tuto 

analýzu poměrně podrobným úvodem, kde sleduje  názory literatury na téma. Zvolené 

instrukce posléze parafrázuje a to neobyčejně podrobným způsobem. Sleduje jeden článek za 

druhým, dodávám, že instrukce jich má mnoho desítek (pernštejnská překračuje celou 

stovku). Zde je poněkud škoda, že D. Koryta text poněkud nesumarizoval, či nestrukturoval 

podle jednotlivých oblastí, či sektorů, kterých se instrukce dotýká. Pokud se autorů dotýká 

úřednictva, měl by přihlédnout k důležité materiálové práci Stejskalově (SAP 54, 2004), která 

má přirozeně základní význam pro rožmberské prostředí. 

 Podobným způsobem, jak naznačeno, analyzuje D. Koryta i instrukci z roku 1540 pro 

rožmberskou doménu. Autor tu přechází od jednoho článku ke druhému, opět je parafrázuje. I 

zde bych předpokládal alespoň tematickou sumarizaci. je zjevné, že některým článkům autor 

docela neporozuměl, např. o člověčenství ( cf. PHS 33, 1993 ). Na závěr  D. Koryta obsáhle 

sumarizuje obě analyzované instrukce.  To, co je klíčové pro tyto dokumenty, je zdánlivě 

banální otázka: do jaké míry byly schopné reflektovat realitu, a dále do jaké míry byly 

schopné ji pozměňovat. To jsou základní tematické okruhy. O nich by měl kandidát pohovořit 

při obhajobě. Na řadu skutečností  už nemálo odpovědělo bádání, jeho výsledky autor ne vždy 

vzal v potaz. Nelze skončit v polovině 16. věku, ale také pohlédnout do druhé poloviny, právě 

z toho ohledu, zda-li instrukce dokázaly něco změnit. Platí to přirozeně pro jižní Čechy, neboť 

pernštejnský komplex byl v té době v troskách.(Sborník Pernštejnové v českých dějinách). 



Bakalářskou práci D. Koryty doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm 

velmi dobře. 
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