
Oponentský posudek na diplomovou práci 

Hana ŘÍHOVÁ, Život soběslavských měšt'anů v letech 1525-1550 z pohledu jejich 
testamentů. Výběrová edice, katedra PVH a archivního studia FF UK Praha, 2007, 120 
stran včetně edice a kritického aparátu 

Testamenty se jako prameny soukromoprávní povahy, které se ve formě zápisů 

v městských knihách či listinné podobě dochovaly v řadě českých měst, ve větším množství 

zhruba od sklonku středověku, se díky své vypovídací hodnotě pro různé oblasti městského 

života staly předmětem řady studií a interpretací v domácí historiografii zejm. v posledních 

dvaceti letech. Zájem byl věnován testamentům městským i šlechtickým, a to hlediska 

hmotné i duchovní kultury. 

Této problematice se věnuje i předložená diplomová práce Hany Říhové, jejíž titul 

může být pro čtenáře poněkud zavádějící. Nejedná se o pojednání o., Životě soběslavských 

měšťanů ... " , ale především o komentovanou edici vybraných testamentů a pozůstalostních 

rejstříků, což je ovšem uvedeno pouze v podtitulu. 

Úvodní text na s. 2-15 je nutno brát jako úvod k této edici, a tak je také možné ho 

přijmout. Pokud by si totiž činil jiné nároky, bylo by zapotřebí konstatovat, že pojednání 

chybí dostatečný kontext, který by editované soběslavské testamenty dal do souvislostí se 

současným stavem bádání o testamentech (použité spektrum literatury v poznámkovém 

aparátu se zdá být pouze ilustrační, není komentováno kriticky a neregistruje dostatečně 

posuny v přístupu k interpretaci pozůstalostních pramenů, viz např. sborník Pozdně 

středověké testamenty v českých zemích - v seznamu literatury je citován, ale více využit 

není). Právě na stránkách tohoto sborníku zazněl hned v několika příspěvcích názor, že 

jedinou bezpečnou cestou ke korektní interpretaci pramenů pozůstalostní povahy zejm. 

testamentů, je jejich formální rozbor, který bere v úvahu právní souvislosti a dopady těchto 

písemností, tedy jejich značnou typizaci a vliv, který na jejich konečnou podobu mohl mít 

chod a praktiky zavedené v konkrétní městské kanceláři atd. Cestou k takto pojaté interpretaci 

pozůstalostních pramenů je jejich kvalifikovaný diplomaticko-paleografický rozbor, k němuž 

nejpřímější cesta může vést právě přes editování zkoumaného materiálu. Škoda, že si tento 

rozměr svého tématu diplomantka více neuvědomila a výrazněji ho neakcentovala, lépe by 

pak mohla vysvětlit některá pouze konstatovaná a naznačená zjištění v závěru (s. 10- 15). 

Hlavním smyslem předkládané práce a její nejpodstatnější částí je výběrová edice, 

kterou tvoří celkem 35 textů pozůstalostní agendy, které se dochovaly ve fondu listin a 

spisového materiálu Archivu města Soběslavi. Editované písemnosti jsou obecněji 

diplomantkou popsány na s. 6-9. Edice je připravena pečlivě, drží se zaběhnutých zásad pro 



editování pramenů od počátku 16. století (Šťovíček a kol.), texty jsou plně transkribovány 

podle edičních zásad podrobně popsaných vediční poznámce (s.16-20). Každý přepis 

dokumentu předznamenává krátký regest, připojen je kritický aparát s doplňujícími či 

vysvětlujícími poznámkami k vlastnímu textu, za velmi důležité považuji, že editorka v rámci 

tohoto aparátu upozornila na další písemnosti uchovávané v AM Soběslav, které se k danému 

dokumentu či jeho pořizovateli vztahují. Pro další práci s edicí a využití editovaného 

materiálu jsou tyto údaje velmi zajímavé a badatelé je jistě ocení. Stejně tak ocení i pečlivě 

vypracované rejstříky a slovníček pojmů. Ke slovníčku by bylo možné poznamenat je dílčí 

připomínky, např. ne zcela opodstatněné zařazení slova prostěradlo, jehož význam se 

obsahově dodnes podstatně nezměnil, naopak nezařazení adjektiva syrý - syrá (s. 53 v edici 

přepsáno Anna syrá, vdova pozústalá mělo by být spíše Anna, syrá vdova pozústala - tedy 

osiřelá). 

Z formálního hlediska je práce připravena pečlivě, v poznámkovém aparátu může 

čtenáře překvapit pouze ne zcela standardní grafická podoba bibliografických údajů 

(používání pomlk), stejně tak tomu je i v přiloženém soupisu literatury. V soupisu 

pramenných edic se zase objevují studie, které nejsou skutečnými edicemi - přepis dokumentů 

je v nichž buď pouze ilustrační či tam vůbec (s. 93, např. studie Hoffmanová, Štajnerová, 

Hrubá či sborník Městské právo 16. - 18. století). 

Hana Říhová předložila k obhajobě výběrovou edici, kterou jistě prokázala pro svou 

praXI archivářky má veškeré předpoklady. Práci 

velmi dobrou. 

V Ústí nad Labem 23. ledna 2007 

lze přijmout a doporučit k obhajobě jako 
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pi M~h& ťtih. D. 
Katedra historie FF UlEP 


