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    V předložené práci se Petra Pukančíková zaměřila na kvantitativní rozbor údajů o konfesi 
v jednom z nejimpozantnějších pramenů k českým raněnovověkým dějinám, Soupisu podle 
víry z roku 1651. Jeho význam pro naše poznání náboženské, ale také populační, sociální a 
hospodářské situace v Čechách krátce po skončení třicetileté války byl v literatuře oceněn již 
nesčetněkrát. Autorka si vzala na mušku konfesijní poměry na několika vybraných panstvích 
Kraje čáslavského a boleslavského, kde pramen zachycuje vysoký podíl evangelíků, a 
položila si otázku, zda je příslušnost k nekatolictví podmíněna pohlavím, rodinným stavem, 
pozicí v domácnosti, sociálním postavením či vyznáním partnera resp. hospodáře. Opírá se o 
předpoklad, že prostřednictvím takovéto analýzy bude schopna posoudit, jaké skupiny 
původně nekatolického obyvatelstva byly vůči pobělohorským rekatolizačním snahám 
rezistentnější a jaké naopak reagovaly na rekatolizační tlak konverzí.  
   Autorka si zvolila dosti rozsáhlý vzorek populace; sledovala rozdělení katolického resp. 
nekatolického obyvatelstva podle výše zmíněných parametrů (podle věkových skupin, podle 
pohlaví, podle sociální příslušnosti atd.) a svůj výzkum zpracovala  do tabulek. Základní 
poznatky o pobělohorském náboženském vývoji, problematice rekatolizace a tajného 
nekatolictví, jakož i o rázu rodinného života a raněnovověkých poddanských poměrech 
čerpala zejména z dostupných monografií (pro orientaci v problematice náboženských dějin 
posloužily zejména práce Hrejsovy, Rezekovy, Nešporovy, Melmukové, Štěříkové), ale i 
článků a slovníkových hesel.  
   Ohodnotit je třeba hlavně časově náročnou a pracnou excerpci pramene, s níž se autorka 
vypořádala chvalitebně; práce má však i řadu větších či menších nedostatků, na které bych 
z pozice oponenta chtěla upozornit především, aniž bych tím snižovala přednosti 
hodnoceného textu. 
    Především mám za velmi diskutabilní autorčinu ambici vyslovit se skrze provedenou 
analýzu k otázce odolnosti vůči rekatolizačnímu tlaku u sledovaných skupin obyvatelstva 
popř. k otázce intenzity toho tlaku v době pořízení soupisu (na s.20 dokonce deklaruje tento 
úkol za podstatnější  než analýzu zastoupení katolictví resp. nekatolictví ve sledovaných 
kategoriích). Aby bylo možné tuto otázku alespoň rámcově posoudit, museli bychom znát 
konfesijní poměry na sledovaných panstvích v době předbělohorské: porovnáním tehdejšího 
početního poměru mezi katolíky a nekatolíky s jejich početní proporcí k roku 1651 bychom 
mohli posoudit, zda evangelíků ubylo, což by se dalo interpretovat jako důsledek (nuceného?) 
příklonu části z nich ke katolictví. Žádné takové poznatky však, žel Bohu, nemáme a nevíme, 
zda se na sledovaných panstvích konfesijní poměry v porovnání s předválečnou dobou nějak 
změnily. Dalo by se odkázat na to, že nekatolíci jsou co se věku týče zastoupeni v populaci 
většinou dosti nerovnoměrně, což napovídá, že pokud před Bílou Horou existovala relativně 
poklidná symbióza katolických a nekatolických rodin na panství, byla nyní narušena. Tímto 
směrem však autorka neuvažuje. Nepouští se ani do výkladu o předbělohorských majitelích 
jednotlivých panství, který by mohl naznačit, že před válkou byla vrchností jistá konfese 
protěžována. 
   Velkou slabinou předložené práce je po mém soudu velice nedbalá kritika pramene, která 
není pouze formálním nedostatkem, ale má důsledky pro vyznění a užitečnost celé práce. 
Autorka se v podstatě omezila pouze na stručný nástin historických okolností vzniku Soupisu 
a tím celá věc končí. Ku podivu i vlastní údaje o konfesi evidovaných osob, které ji přirozeně 



zajímají především, odbývá jen kusou poznámkou, že nemusí být přesné, ale že pro účely 
práce ponechává tento problém stranou a za bude pokládat za pravdivé (s.5). V principu 
samozřejmě není jiné řešení, než nakládat s evidovanými údaji jako s pramennou daností, 
protože fakticky není žádná možnost, jak údaje Soupisu verifikovat. Nicméně vzhledem 
k tomu, že jde o hlavní téma práce, bylo by žádoucí alespoň shrnout kritické výhrady vůči 
věrohodnosti údajů o vyznání evidovaných osob v Soupisu podle víry, které opakuje odborná 
produkce. A co je důležitější: při formulování problémů i při vyvozování závěrů je třeba mít 
stále na mysli, že skutečné poměry neznáme a že pracujeme pouze s výkazem, jehož údaje 
byly zkresleny vlivem mnoha okolností. Proto musí čtenáře nutně dráždit formulace typu 
„Obyvatelé panství, kteří hospodařili na vlastních usedlostech, se více klonili k tomu, aby 
přijali katolickou víru než neusedlí podruzi“ (s.62) A při tom si autorka jistě uvědomuje, že 
okolnost, že byl někdo v Soupisu veden jako katolík, ještě nemusí znamenat, že se klonil ke 
katolické víře.  
   Důkladnější kritika pramene by však byla žádoucí i z jiných hledisek: autorka se nikde 
nezabývá věkovou a pohlavní strukturou zkoumaných populací, která by jí mohla naznačit, 
zda např. nedošlo k odchodu většího počtu osob z panství nebo zda evidenci neuniká část 
populace. Obojí by bylo pro interpretaci získaných údajů dosti podstatné. Zkusmo jsem 
propočítala objemy osob v jednotlivých věkových kategoriích pro dvě panství (Tupadly a 
Kácov) a v obou případech se ukázaly výrazné disproporce, které se nedají přičíst na vrub ani 
zaokrouhlování věku ani všeobecně známým nepravidelnostem věkové a pohlavní struktury 
české populace v polovině 17.století (zjištěným právě ze Soupisu podle víry): především se 
ukazuje, že v kategorii 10-14 let je zachyceno jen 20 - 30 % dětí. Soudím, že jde o nejstarší 
děti v této skupině (čtrnáctileté popř. třináctileté), u kterých už se vyřešila otázka jejich 
konfesijní příslušnosti tím, že k první zpovědi, která už z hlediska jejich věku byla na místě, 
buď přistoupily anebo ji explicitně odmítly. Ostatní děti této věkové kategorie pak Soupis 
neeviduje, ale tím u nich není řečeno, že jsou nekatolíky nebo naopak katolíky. Na p.Kácov je 
pak nepřirozeně slabá skupina mužů ve věku 25-34 let, což vnucuje otázku, zda mladí 
evangelíci, kteří si ještě nezajistili existenci na  rodném panství, neměli větší sklon opustit 
kvůli náboženské intoleranci domov a hledat nové zázemí v protestantském zahraničí, 
zatímco starší usedlí lidé již neměli životní energii k tak dobrodružnému počinu, přestože 
rekatolizační tlak nesli rovněž nelibě. 
   S nedostatečnou presentací a kritikou pramene ostatně souvisí i to, že na žádném místě není 
uvedeno, jak vlastně populace, s níž autorka pracuje, vypadá: kolik je na jednotlivých 
panstvích evidováno osob, kolik manželských párů resp. rodin, kolik domácností apod. 
Z vlastních tabulek to, bohužel neplyne (viz níže) a pokud po této věci začne čtenář na vlastní 
pěst pátrat, dosáhne jen většího zmatení. Např. v kapitole F o souvislosti mezi vyznáním dětí 
a čeledě na jedné a hospodáře na druhé straně se pro p.Staré Hrady uvádí 93 „hlav rodin“ 
(tedy, soudím, usedlých domácností, neboť podružské rodiny čeledí nedisponují) - srov. Tab. 
F/1, s.49. Ovšem v kapitole G o souvislosti mezi konfesí podruhů a konfesí hospodáře se pro 
totéž panství uvádí pouze 40 domácností resp. hospodářů – srov. Tab. G/1, s.54. Vůbec není 
jasné, kdo všechno je do těchto čísel zahrnut či nezahrnut, protože autorka to nikde v práci 
nepoví a vydedukovat to z tabulek je prakticky nemožné. To je jistě vážný nedostatek, který 
vylučuje použít pracně zjištěné údaje dál. Podobně je tomu i s údaji o svobodných resp. 
ovdovělých resp. osobách ve stavu manželském (kap. B, s.30-33). Např. na paství Liberec je 
uvedeno 1122 ženatých mužů a pouhých 77 svobodných nebo ovdovělých (srov. Tab. B/3, 
s.31): že by na panství bylo 93,6 % všech evidovaných mužů ženatých? To se tedy nechce 
věřit… V podobném duchu by se dalo pokračovat. 
   Plynule se na tomto místě dostávám k poslední zásadní výtce, která se týká podoby tabulek 
a způsobu hodnocení získaných dat v textu. Je třeba konstatovat, že tabulky postrádají 
základní parametry, které by z hlediska nejen „štábní kultury“, ale především další 



použitelnosti měly mít. U většiny tabulek chybí součty hodnot jak v sloupcích, tak i v řádcích, 
a, co je především závadné, uváděné podíly se na první pohled  netýkají ani hodnot v řádku, 
ani hodnot ve sloupku. Teprve po zevrubném průzkumu čtenář zjistí, že jde o procento 
z celkového součtu, který ovšem není v tabulce nikde explicitně uveden. Takové procento je 
samozřejmě možné v tabulce uvést, ale pak je třeba doplnit pod tabulku vysvětlivku, z čeho je 
podíl propočítán, a především s procentuálními hodnotami jednoznačně nakládat ve vlastním 
textu. Jeden příklad za všechny: v kapitole F o konfesi dětí a čeledě ve vztahu ke konfesi 
hlavy domácnosti  uvádí autorka 77 domácností v čele s katolíkem, z nichž 34 je konfesijně 
zcela homogenních a ve 43 je evidován přinejmenším jeden nekatolík. V komentáři se uvádí: 
„Pokud byl hospodář katolík, děti a čeleď byly spíše jiného vyznání, a to až ve 46,24 % 
(stejného vyznání 36,56%)“ (s.50) Při této formulaci jsou ovšem podíly chybné: 
z domácností, v jejichž čele stojí katolík, je konfesijně homogenních 55,8 % a heterogenních 
44,2 %. 
   V textu u jednotlivých kapitol rozebírajících náboženskou situaci se autorka omezuje 
v podstatě jen na „převyprávění“ údajů z tabulek a málokdy si dá větší práci: ve většině 
případů by bylo žádoucí porovnat získané údaje s celkovým zastoupením katolíků a 
nekatolíků na panství. Pak by se teprve ukázalo, zda např. podíly ženatých katolíků a vdaných 
katoliček jsou na příslušném panství vysoké či nízké. 
   Neobratnosti ve stylistice lze odpustit, pokud jsou pouze úsměvné: např. „U svobodných 
osob, které byli (sic!) bezdětné, je pak otázkou, zda jsou sami (sic!), protože do manželství 
ještě nevstoupily, nebo proto, že o manžela či manželku přišly.“ (s.30) Občas se však objevují 
i formulace na hranici srozumitelnosti, např. „…ženy vykazují větší podíl samostatně 
hospodařících hospodyň v hospodářstvích, kde stojí v čele nekatolický hospodář.“ (s.61) 
   Už jen krátkou poznámkou přejdu některá nedorozumění, která se v textu vyskytují: na 
panství Liberec autorka rozlišuje nekatolíky s nadějí na obrácení a nekatolíky bez naděje na 
obrácení. Na první pohled by mohlo jít o snahu po jemnějším rozlišení nekatolíků, které 
z hlediska otázek v práci kladených může být smysluplné. Jenže z komentářů a dalšího textu 
čtenář pochopí, že autorka chápe tyto dvě kategorie jako dvě různé konfese: např. když 
zjišťuje konfesijní heterogenitu resp. homogenitu uvnitř manželských párů, spadne jí pár 
nekatolíka s nadějí a nekatoličky bez naděje do kategorie konfesijně smíšených párů! V textu 
pak autorka skutečně hovoří o nekatolících bez naděje a nekatolících s nadějí jako o dvou 
různých vyznáních (např. s.55)! 
  I přes četné kritické připomínky zasluhuje práce pochvalu za jasný a systematicky sledovaný 
záměr, pilnou heuristiku a evidentně i dobrou orientaci v problematice: práci Petry 
Pukančíkové proto doporučuji k obhájení a navrhuji hodnotit ji jako velmi dobrou s bodovým 
hodnocením kolem 30 bodů.  
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