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Hospodářské instrukce jsou v podstatě novým fenoménem v oblasti organizování 

hospodářského života nastupujícího raného novověku. Zadáním práce bylo prozkoumat 

soubor dokumentů, které shromáždil editor AČ XXII J. Kalousek pod názvem Řády selské a 

instrukce hospodářské, vyhodnotit výběr a obsah daných písemností, které ve skutečnosti 

tvoří širší spektrum pramenů k hospodářským dějinám a historii poddaných. D. Koryta se na 

tento úkol připravil zevrubným seznámením s poddanskými a hospodářskými poměry stejně 

jako s vrchnostenskou správou na konci středověku. Do zjištěného obrazu pak zasadil detailní 

analýzu několika instrukcí, vydaných na pernštejnském a rožmberském panství pro tamější 

poddané v časovém rozmezí 1500–1540. 

Autor vycházel z edičně zpracovaných textů a svoji pozornost zaměřil na samotný 

obsah vytipovaných instrukcí. Méně podrobně se věnoval celkové charakteristice písemností, 

které Kalousek ve své edici historikům předložil. S touto částí svého úkolu se vyrovnal 

v rámci kapitoly věnované pramenům a literatuře, kde připomenul diskuse na téma definice 

instrukcí vyvolané již v době vydání svazku, především odlišné názory V. Černého. 

V teoretické rovině sledovaného fenoménu zůstaly tedy jisté rezervy, o to hlouběji se autor 

ponořil do zkoumání obsahu instrukcí a jejich tematického členění, včetně komparace řešení 

jednotlivých problémů na dvou odlišných panstvích. Konstatuje, že instrukce byly dosud 

využívány jen ilustrativním způsobem a nebyla provedena podrobná celková analýza skladby 

nejstarších instrukcí pro poddané, o niž se sám pokusil. Výsledky svého popisu shrnuje 

v závěru. Naznačuje např. odlišné strategie obou vrchností vůči poddaným. Zamýšlí se nad 

možnou genezí rožmberské instrukce (trojí vrstva artikulů) a možnou existencí starších, dnes 

nedochovaných instrukcí. 

Práce D. Koryty je novátorská svým přístupem k poddanským instrukcím, které 

pojímá jako typ pramene svého druhu a snaží se z nich vytěžit celistvější pohled na otázku 

vztahu vrchnosti a poddaných. V rámci bakalářské práce se omezil na nejstarší období (do 

1550), kdy se u nás tyto normativní prameny objevují. Zpracovaný materiál by mohl být 

dobrým podkladem pro další práci jak ve směru chronologického pokračování, tak další 

horizontální komparace (vůči jiným oblastem, zemím apod.). Práce splňuje kritéria kladená na 

bakalářskou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením 1 – 2 dle průběhu obhajoby.  
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