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V úvodu předsedkyně komise zahájila obhajobu disertační práce a představila všem 
přítomným kandidáta. 
 
Následně představil doktoranda také jeho školitel prof. Žemlička, který také seznámil komisi 
s jeho disertační prací. 
 
V dalším bodě obhajoby seznámil přítomné se svou disertační prací PhDr. Martin Musílek. 
Během krátkého vystoupení shrnul základní prameny, s nimiž pracoval a také metodu, s níž 
při zpracování postupoval. Zásadní význam měly především seznam pečetitelů z 30. let 14. 
století, dále Soudní kniha s trhovými zápisy a nakonec Seznamy novoměšťanů na Starém 
Městě, které obsahuje nově editovaný Liber Vetustissimus. Tyto prameny se pokusil jednak 
kvantifikovat a jednak doplnit o řadu dalších pramenů (jako např. sfragistických), které 
kandidátovi umožnily představit Staré Město ve 14. století jako dynamickou společnost, pro 
kterou byla příznačná výrazná sociální mobilita. Z pramenů je patrný již před polovinou 14. 
století významný podíl českého živlu mezi předními vrstvami stejně jako vzestup 
řemeslnictva. Závěrem upozornil především na to, že na Starém Městě nelze hovořit ve 14. 
století o patriciátu (ve smyslu zkušeností z německých měst). Nejbohatší řemeslníci získávali 
bez obtíží městské právo i nemovitosti a stejně tak pronikali do městské rady. Jsou doklady 
dokonce o jejich zakupování na venkově. Stejně tak příslušníci starých obchodnických rodin 
se věnují ve 14. století běžně řemeslům. 
 
Po představení disertační práce vystoupili oponenti se závěry svých posudků. Nejprve prof. 
Zdzislaw Noga vyzdvihnul, že práce podává dobrou analýzu pramenů. Ceny domů zachycené 
v Soudní knize zachycují dostatečně sociální obraz města a stejně tak vzestup řemeslnictva. 



Na seznamech novoměšťanů se povedlo velmi dobře autorovi demonstrovat místa původu 
migrantů. Jako malý nedostatek práce uvedl pouze nedostatečné srovnání se statistickými 
tabulkami a údaji, které můžeme dnes doložit i pro jiná města. Naopak vyzdvihl využití 
sociotopografické metody při zpracování pramenů a doporučil na závěr práci k obhajobě. 
 
Následně seznámil se svým posudkem přítomné dr. Nodl, který vyzdvihl analyticky pojatý 
text a také znovuotevření tématu, kterému se již dlouhou dobu nikdo podrobně nevěnoval. 
Autor se vrací ke studiu sociálních dějin a formování elit z hospodářského i politického 
hlediska. Velice důležitým se v disertační práci ukázalo propojení statistických 
(kvantitativních) metod a analýzy doprovázené prosopografickými sondami. Podle dr. Nodla 
autor na trzích velmi dobře prezentoval vysokou fluktuaci majetků, třebaže Soudní kniha 
nepředstavuje pramen zdaleka úplný ani pro toto období. Autorovi se také podařilo prokázat 
vysokou sociální mobilitu na Starém Městě a také vztah mezi morovými epidemiemi 
(zejména v roce 1380) a přijímáním novoměšťanů. Připomněl také kapitolu, která se týkala 
zhostných listů, kde by ovšem oponent byl velice opatrný k jejich existenci již pro polovinu 
14. století. Na závěr také litoval, že bohužel neznáme opačný trendy a směry migrace 
z pražských měst, ale také upozornil na další možnosti bádání, které by v budoucnu mohly 
dosavadní výsledky práce ještě zpřesnit. 
 
Kandidát na úvod své odpovědi upozornil, že si je vědom problémů spojených s přenášení 
některých výsledků bádání z 15. století do století 14. Stejně tak je velmi problematická 
identifikace osob podle jmen v pramenech.  Jejich omezenost také neumožnila uplanit 
prosopografickou metodu v daleko větší míře. Uvedl také, že výkyvy v početech přijatých 
novoměšťanů jsou natolik signifikantní, že neexistuje jiné vysvětlení, než jejich spojení se 
zásadními populačními depresemi. Tato populační deprese se dá nakonec na základě tohoto 
pramene prokázat v celých středních Čechách. K otázce existence listů dobrého původu se 
podle kandidáta věnovaly již stanovy cechů v uvedeném období. Dále uvedl, že v budoucnu 
počítá s vyhotovením izometrických cenových map domů na Starém Městě, nicméně je třeba 
mít na paměti, že trhové ceny zaznamenané v pramenech nemusí vždy odrážet skutečnou 
výstavnost stavby a cenu pozemku, ale také rentovní zatížení na nemovitosti váznoucí. Tento 
problém ukázal již odlišný metodický přístup Jiřího Čarka a Bedřicha Mendla. Stále jej také 
nereflektuje uměnovědná literatura, která s tímto faktorem vůbec nepočítá. 
 
Diskusi zahájil prof. Čornej: ocenil množství a důkladnost práce, vyzdvihl především 
vyhledání původu přijatých novoměšťanů a dokázání vysoké fluktuace prodejů. Navázání na 
Tomkovu topografii je podle prof. Čorneje zcela legitimní vzhledem k vysoké hodnověrnosti 
Základů starého místopisu. Dále uvedl, že držba domů byla paradoxně stabilnější za husitské 
revoluce, nicméně nikdy nebudeme úplně schopni postihnout v úplnosti celou dynamiku 
majetkových převodů – např. prostřednictvím provdání žen. Změna geografické orientace při 
získávání venkovských statků měšťany po roce 1420 souvisí se zabavením církevních 
majetků kolem Prahy, zejména např. na Slánku. Co se týká zápisů osobních jmen v dobových 
pramenech, musíme počítat i s variantou, že stejný písař mohl zvolit více variant. 
 



Dr. Musílek k bodu příjmí následně v diskusi doplnil, že situaci komplikuje také fakt, že 
existují doklady o dědění příjmí i po mateřské linii. Za 16 let bylo v Soudní knize zachyceno 
přibližně 1200 domů (respektive trhů s domy) a otázka osob a domů dosud nelokalizovaných 
(ani Tomkem) zůstává stále otevřená. Nejsme také schopni určit, které domy fungovaly jako 
sídelní, či je majitel pouze dál pronajímal.  
 
Prof. Bobková podotkla, že stabilita dominií šlechty je také patrná až z pozdějších období a 
vytváří se až od druhé poloviny 15. století. 
 
Dr. Musílek k tématu držby domů šlechtou na Starém Městě uvedl, že bývá především 
nárazově spojena s dobou vykonávání nějakého úřadu (dvorského, či zemského). 
 
Prof. Bobková se dále dotázala, zda je možné vysledovat rozdíl mezi držbou majetku ženami 
mezi Starým Městem a Malou Stranou, které se řídily jiným právem. 
 
Dr. Musílek v odpovědi upozornil, že úzké kontakty mezi těmito pražskými městy prokázal 
pro 15. století ve svém článku prof. Čornej, ale z důvodu omezení rozsahu záběru disertační 
práce pouze na 14. století nebyla využita Malostranská kniha trhová, která začíná až rokem 
1403. Žádná studie patrně zatím neprokázala zásadní rozdíly a problémy v této otázce, i když 
patrně na Starém Městě bylo v tomto ohledu klima z hlediska majetkoprávního postavení žen 
příznivější. V disertaci také ukázal na příkladu Markéty Steklicové možnost návratu 
z venkovských statků a znovuusazení ve městě. 
 
Prof. Žemlička znovu připomenul jako velice komplikovanou otázku příjmí. 
 
Podle dr. Musílka lze celou problematiku nejlépe ilustrovat na příkladě Smila Fridingera 
z Běchovic, jinak Štědroně. Sociální mobilitu sledoval ve své disertaci na příkladě kariéry 
Fancy z Berouna, který zemřel patrně bez dětí. Prameny nám samozřejmě nemohou odhalit 
skutečné sociální rozložení obyvatel ve městě a řada významných osob nemusela například 
nikdy zasedat v městské řadě. Pro to je ilustrativní příklad Dětřicha Blaufuse, o jehož majetku 
se dovídáme prostřednictvím církevní donace. 
 
Podle prof. Čorneje se nicméně i přesto dá v některých případech vysledovat poměrně dlouhá 
rodinná kontinuita, jako u Glazerů nebo Zipserů. V 15. století se uvádí jako významná osoba 
Bartoš Fanc, může to být příbuzný Fancy, ale může se prostě jednat o příjmí, které zdědil na 
základě držby domu. 
 
Prof. Šmahel se následně kandidáta dotázal na to, co si předstauje pod pojmem dobrý původ a 
také na to, zda lze vysledovat nějaký způsob uzavírání elit ve městě. 
 
Dr. Musílek uvedl příklad uzavírání cechů v pozdějším období, ale pro 14. století nelze na 
základě pramenů vysledovat nějakou snahu o uzavření elit. Čelakovský i Mezník upozornili 
na finanční kvóty spojené například s možností nošení zbraně ve městě. Dobrý původ 
znamenalo mít vysoký sociální status ve společnosti, pro kterou představuje nejvyšší hodnotu 




