
Renáta Vondráková, Požár ve Vehlovicích v roce 1696. Mělnicko na konci 17. století, 
Praha 2006, bakalářská práce 
(posudek školitele) 

Tématické spektrum studia raného novověkuje neobyčejně široké, takže láká badatele 
zkušené stejně jako začátečníky historického cechu. Často může jít o netušené historické 
paralely. Vynikající zpracování velkostatku Mělník, uložené v žitenické pobočce Státního 
oblastního archivu v Litoměřicích nabízí hned několik takových možností, přírodní katastrofy, 
ale také tragedie, které přinesla neopatrnost tehdej ších lidí. 
A protože jsem v posledních létech často bádal v Žitenicích, znal jsem tyto skutečnosti, stejně 
jako vstřícnost tamních archivářů. Téma požáru na konci 17. století zaujalo ovšem i slečnu 
Vondrákovou a tak bylo téma její bakalářské práce na světě! 
Struktura práce odráží také dobrě naznačené téma. Autorka si jistě správně povšimla, že 
tématika její práce nebyla zatím příliš u nás frekventovaná, ač mu byla věnována jedna 
z konferencí, pořádaných AHMP. 
Dále si už R. Vondráková všímá vlastního mělnického velkostatku, jehož základní 
charakteristiku mezi oběma nejstaršími zemskými katastry podává. Poněkud příliš snad 
podlehla osobnosti Heřmana Černína, patřící první polovině 17. věku (s. 17. - 20). 
Na druhé straně kladně hodnotím, že se autorka nezalekla se příméno archivního bádání a tak 

se mohla pokusit o zpřístupnění "něšťastného požáru ve V éhlovicích" z roku 1696. Sluší se 
dodat, že příslušný fascikl, který se zachoval k ohni je převážně německy psaný. 
Oceňuji její autorky, pustit se do této nepříliš snadné materie, stejně tak jako píli a 
pracovitost, kterou při zpracování tématu bezpochybu musela prokázat. Práce Renáty 
Vondrákové prozrazuje, že zvládla základy historického řemesla. Jistě by bylo žádoucí, aby se 
tématem zabývala nadále, neboť má nemalý význam jak z hlediska studia přírodních katastrof 
či požárů v minulosti. Stejně důležité je po mém soudu detailní sledování příčin, jak nemalé 
škody, které utrpělo venkovské obyvatelstvo určitého mikroregionu byly odstraněny. 
Práci R. Vondrákové doporučuji k obhajově. Hodnocení.. ..... . 
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