
Posudek diplomové práce 

Hana Říhová, Život soběslavských měšťanů v letech 1525-1550 z pohledu jejich testamentů. 

Výběrová edice. FF UK, Planá nad Lužnicí 2006, 120 s. + 17 obr. příloh. 

Výzkum v oblasti hospodářských, sociálních a kulturních dějin společnosti jako celku i jejích 

jednotlivých společenských vrstev se v několika posledních desetiletích těší intenzivnímu 

zájmu domácí i zahraniční historiografie. Zvláště vděčným tématem se stalo z hlediska vý

zkumu dějin všedního dne, hmotné kultury, ale i tradičních rodinných struktur studium tes

tamentů, pozůstalostních inventářů, zpočátku z prostředí šlechtického, postupně se bádání 

rozšířilo i na měšťanské vrstvy. S uvedeným zájmem zcela koresponduje i rozsáhlá litera

tura věnovaná v obecnější rovině životu měšťanů a jejich postavení v rámci společnosti, 

především však vlastní testamentární praxi a konkrétním příkladům z jednotlivých měst, 

zvláště z oblasti jihočeské domény a severozápadních Čech. Bezpochyby především nej

lepší příklad severočeských a jihočeských historiků a archivářů tak stál v pozadí výběru 

tématu magisterské práce Hany Říhové, jež si pro zpracování zvolila testamenty a pozůsta

lostní rejstříky soběslavských měšťanů z období druhé čtvrtiny 16. století. Její práce 

v podstatě navazuje na studie Marty Hradilové z počátku devadesátých let minulého století 

pojednávající o soběslavských měšťanských testamentech z let 1455-1523. 

Ve své práci vycházela diplomantka nejen z vlastního souboru 28 testamentů (testátory jsou 

jak muži, tak i ženy) uložených ve Státním okresním archivu v Táboře ve fondu Archivu 

města Soběslav, nýbrž využila i pramenů dalších, s testamentární praxí bezprostředně sou

visejících aji dokreslujících, tj. především pozůstalostních rejstříků. Po úvodní pasáži vě

nované přehledu o stavu dosavadního bádání a hlavním titulům vztahujícím se k tématu, 

následuje kapitola přibližující vlastní soběslavské testamenty i další prameny s nimi bez

prostředně související. Nejrozsáhlejší část práce zaujímá přirozeně vlastní edice, uspořáda

ná chronologicky, bez ohledu na to, zda se jedná o testament či pozůstalostní rejstřík. Edici 

předchází zevrubně zpracovaná ediční poznámka, následuje přehledný soupis editovaných 

písemností. Vlastní písemnosti jsou zpřístupněny přehlednou formou - jsou opatřeny zá

hlavním regestem, stručným, avšak exaktním vnějším popisem, edičními i textovými po-



známkami. Z vědecko informačního aparátu nechybí nezbytný, pečlivě zpracovaný, osobní 

rejstřík, vítanou součástí je i závěrem připojený slovníček mnohých, v současnosti ne zcela 

běžně užívaných a tedy i obecně známých pojmů v testamentech se vyskytujících. Příjem

ným doplňkem je připojení obrazových příloh s ukázkami některých z editovaných testa

mentů a vyobrazení ilustrujících podobu měšťanské domácnosti poloviny 16. století. Po

kud se týká umístění závěrečného sumarizujícího textu, bylo by vhodnější a z podstaty prá

ce logičtější jeho zařazení na samý její konec, tzn. za vlastní edici. Jestliže se pak 

v konečném shrnutí neobjevuje porovnání s testamenty z jiných lokalit (především jiho

českých, ale i dalších velikostí a strukturou obyvatelstva srovnatelných městeček) a rov

něž porovnání s testamentární praxí známou ze Soběslavi na základě studií M. Hradilové, 

přikládám to především časové tísni. 

Závěr: autorka prokázala schopnost velmi dobrou schopnost práce s archivními prameny, pře

hled o literatuře bezprostředně ke zvolenému tématu se vztahující i znalosti týkající se 

zpracovávané problematiky. Lze jen doufat, že diplomantka se bude zvolenému tématu vě

novat i nadále. Po zkorigování některých drobných stylistických nedostatků by bylo vhod

né práci publikovat v regionálním periodiku. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako velmi dobrou až výbornou, dle průběhu 

vlastní obhajoby. 
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