
Posudek na rigorózní práci Jaroslava Šulce Třicetiletá válka a vývoj venkovské sociální 
struktury na panství Brandýs nad Labem v 16.-18. století. 

Rigorózní práce Jaroslava Šulce vznikla přepracováním jeho stejnojmenné diplomní 
práce, obhájené na FF UK v roce 2004, jež byla komisí pro SZZk doporučena po doplnění 
k obhajobě jako práce rigorózní. Jindřich Šulc si vytkl za cíl své rigorózní práce dva 
problémové okruhy. Jednak usiluje o to postihnout některé významné aspekty ekonomického, 
sociálního a právního postavení poddaných v 16., 17. a na počátku 18. století, jednak reakci 
venkovské společnosti na válečné události 17. století. Tento úkol řeší formou sondy, tj. 
zpracováním poměrů na panství Brandýs nad Labem. Práci zahajuje úvodem, ve kterém 
podává velmi zasvěcený pohled na vývoj českého agrárního dějepisectví zaměřeného na 
postavení poddaných v raném novověku, a kapitolou o genezi a územním rozsahu 
brandýského panství, o jeho přírodních poměrech, sídelní struktuře a o vrchnostenských 
režijních provozech. Jako celek je tato kapitola koncipována jen jako úvod pro další výklad a 
z větší části si neklade si za cíl řešení nových problémů, spíše jen shrnuje základní fakta, 
většinou na základě literatury. Samostatnějším přínosem je jen část o sídelní struktuře 
vesnice, založená hlavně na katastrech, soupisu podle víry a urbářích. 

Jádrem práce je kapitola druhá. V ní se autor nejdříve zabývá, především na základě 
katastrů, strukturou pozemkové držby poddaných. Dospívá tu k závěru, že přes velké škody 
způsobené válkou zůstává tato struktura ve zkoumaném období více méně stabilní, že rozho
dující význam si uchovaly střední selské a chalupnické usedlosti, což potvrzuje recentní vý
zkum i na jiných panstvích. Dále zde sleduje zaměření zemědělské výroby poddaných a 
z dílčích otázek tu upozorňuje na značně rozšířenou držbu poddanských usedlostí stavov
skými osobami, často nedoceňovanou, a na význam nájmu půdy poddanými. Nejpřínosnější 
části této kapitoly se zabývají jednak dynamikou transferu poddanských usedlostí, jednak 
přijímáním a zhošťováním poddaných. Autorovi se zde podařilo postihnout odraz změn 
ekonomické prosperity v dynamice splácení zákupních částek a velmi diferencovaně posou
dit otázku možnosti pohybu osedlého obyvatelstva, když ukázal jak na tendenci jej omezo
vat v souladu s ekonomickými potřebami panství, tak také na řadu faktorů dlouhodobé po
vahy, které působily zcela opačným směrem. 

Velmi přínosná je i kapitola třetí, věnovaná reakci venkovské společnosti na třiceti
letou válku. Autor ji rozšířil i na válečné události z konce 16. a počátku 17. století, a tím se 
vyhnul stereotypnímu výkladu o třicetileté válce jako o mimořádném zásahu do života 
poddaných. Současně v této kapitole načerpal nejvíce podnětů ze současné historicko
antropologicky orientované naší i zahraniční literatury, zejména literatury věnované vztahu 
jedince a války, s níž se seznámil velmi důkladně. Proti starší literatuře, akcentující jen 
hrůzy války, se soustředil na mechanismy, za jejichž pomoci se podaní dokázali nebo 
alespoň snažili s negativními důsledky války a vůbec pobytu vojska na panství vyrovnat. 
Výrazně při tom ocenil i pomoc ze strany vrchnosti, které se jim v tomto směru dostalo. 
Proti diplomní práci je tato část prohloubena větším zřetelem k výsledkům zahraničního 
výzkumu a je vskutku mimořádně zdařilá. 



Šulcova rigorózní práce je cenným příspěvkem k našim agramlm dějinám. Je 
založena na široké heuristice, prozrazuje autorův dobrý rozhled po literatuře a schopnost 
najít v ní metodické poučenÍ. Autorovi se podařilo vystihnout potřebnou rovnováhu mezi 
faktografií a teorií, mezi kvantitativním a kvalitativním přístupem, neupadl do pouhého 
popisu, ale snaží se vždy o potřebný nadhled a o určité obecnější závěry. Podařilo se mu 
rovněž vyhnout se ne záživným výčtům dílčích fakt, k nimž práce podobného druhu svádějí. 
Drobná pochybení, na něž upozorňovaly posudky diplomové práce, byla autorem 
odstraněna. Rigorózní práce Jaroslava Šulce je vynikajícím příspěvkem k poznání situace 
českých oddaných zejména v 17. století, vhodně reaguje na soudobé diskuse vedené v naší 
historiografii o této problematice, vnáší do nich samostatný pohled a narušuje některé 
stereotypy. Pro tyto přednosti ji plně doporučuji k obhajobě jako práci rigoróznÍ. 

V Praze dne 19. června 2006. 

Prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. 


