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Ve velkém rozmachu raně novověkých studií v posledních desetiletích se teprve zvolna 

dostávají ke slovu česká města. Zatím jsou studie neseny převážně kulturně historicky. 

Poněkud stranou zůstávají studie sociálně historicky profilované. Vedle těchto tendencí je 

možné se alespoň dotknout řady monografií týkajících se českých měst, které jsou z valné 

části – pro raný novověk – rekapitulací starších výzkumů. Diplomová práce Aleny Sojkové 

zapadá do naznačeného proudu kulturně historických studií předbělohorských měst. 

Předmětem jejího zájmu je městské kronikářství. Tato práce se proto zaměřuje na kroniky 

tvořené v období let 1575 až 1600. Podle autorky se jednalo o období poměrného klidu, 

jednalo se o „zlaté období českých měst“. Po stránce kulturní a duchovní došlo v urbánním 

prostředí k nebývalému rozkvětu. S těmito tezemi jde jistě souhlasit. 

A právě v tomto období a kontextu vznikla celá řada městských kronik. Z tohoto katastru si 

autorka vybrala osm měst (Slaný, Litoměřice, Louny, Kadaň, Plzeň, Soběslav, Chomutov, 

Trutnov). Je zjevné, a to je jistě klad předložené práce, že se tu nejedná jen o města královská, 

ale z poloviny také o poddanská sídliště. Ač se na konci 16. století ono klasické rozdělení 

poněkud setřelo, přece jen mělo svoji relevanci. A. Sojková následně podává medailonky 

autorů analyzovaných kronik. Hlavní část diplomové práce potom představuje dvojí analýza 

událostí, které sledovali kronikáři uvedené skupiny měst. Autorka se zabývala vybranými 

událostmi, které se odehrávaly mimo městské hradby. Rozdělila je do několika sledovaných 

okruhů. Dominantním fenoménem v tomto období představovaly války s Turky. Následovala 

úmrtí významných osob až po změnu kalendáře. Samostatně jsou potom pojednány 

skutečnosti přírodní povahy, jako počasí, ale také morové epidemie, apod. Bylo správné, že se 

A. Sojková zaměřila na zprávy „mimoměstské povahy“. Přirozeně vedle jejich konkrétního 

zněni se v tomto kontextu otvírá řada otázek, které svým způsobem mapují každodenní realitu 

městského prostředí, informační kanály, které přinášely informace o událostech, které byly 

nejen důležité, ale současně zajímaly tehdejší publikum. Z tohoto pohledu přiblížila struktura 

diplomová práce A. Sojkové tyto skutečnosti v dostatečném detailu. Po této stránce nemám 

připomínek. Snad jen, že rozsah citovaných textů, zejména z vydaných kronik je možná až 

příliš velký. Vím, že jde o trend, který je dnes vlastní prezentaci textů historiků. Tato otázka 

může být součástí rozpravy při obhajobě. 

 

Kvalifikační práce A. Sojkové má jasnou a přehlednou strukturu. Je založena na velmi dobré 

znalosti literatury k dějinám českých předbělohorských měst. Vlastní analýza narativních 

textů je provedena pečlivě. Závěry, ke kterým autorka dospěla, jsou formulovány obezřetně, 

ale přesvědčivě. 
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