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posudek vedoucího práce

Předložená diplomová práce Simony Fořtové se zabývá mechanismy nabývání měšťanských 

práv v raně novověké společnosti. Hlavním předmětem autorčina výzkumu jsou sociální 

vazby mezi novými měšťany z řad řemeslníků a okrajově též městské inteligence na jedné a 

jejich ručiteli na druhé straně a s tím související vytváření zájmových skupin na ekonomické, 

rodinné a profesní bázi. Autorka založila svůj výzkum na rozboru Knih měšťanských práv 

Nového Města pražského z let 1582–1612, na jehož základě vytvořila databázi celkem 1717 

nových měšťanů a 1996 ručitelů a pokusila se aplikovat ji na sociální teorii Pierra Bourdieaua.

    Simonu Fořtovou znám již delší dobu, neboť jsem vedl i její bakalářskou práci zaměřenou 

na rozbor novoměstských knih svatebních smluv. Svou práci se mnou pravidelně 

konzultovala. Jedná se o studentku iniciativní, svědomitou, jež už má určité zkušenosti 

s archivním studiem raně novověkých městských knih. 

    Autorka zasazuje téma do širšího rámce transformace Prahy, poukazuje na vytěsňování 

řemeslníků z městské politiky ve prospěch kupců a také na tu okolnost, že prudký nárůst 

nových měšťanů na Novém Městě pražském je staršího data a přímo nesouvisí s přesunem 

císařského dvora do Prahy. Za pomoci kvantifikace shromážděných dat vcelku přesvědčivě 

dokládá Bourdieuovu tezi o vzniku bližších vazeb mezi osobami disponujícími stejným či 

podobným typem kapitálu. Shodu či blízkost profesních vazeb se jí podařilo prokázat 

v celkem 74% případů. Naopak předpokládaná existence krajových vazeb prokázána nebyla. 

Výrazná a v případě Nového Města pražského předpokládatelná je však souvislost s konfesí a 

jazykem, jež by možná stála za podrobnější rozvedení. Většina novoměšťanů pocházela 

z Tábora a Kutné Hory. Zvláštní pozornost byla věnována existenci vazeb mezi 

nobilitovanými měšťany a městskými úředníky. Konkrétní podobu sociální prostupnosti však 

v řadě případů nebylo možno prokázat pro značně torzovité údaje. 

    A právě sem směřuje moje hlavní výtka. Autorka neprovedla dostatečně důkladnou 

heuristiku, neboť do své práce nezahrnula edici zkoumané městské knihy i další 

prosopograficky cenné studie z pera Jaroslavy Mendelové, které by jí pomohly blíže 

identifikovat městské elity a korigovat některá předkládaná tvrzení.  Jedná se zejména o tyto 

tituly z produkce nakladatelství Scriptorium:
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il. (Libri civitatis, 6).

Táž, Matrika narozených kostela sv. Jindřicha na Novém Městě pražském (1584-1600). Edice. Praha 1992. 231 
s., [4] s. obr. příl. (Documenta Pragensia. Monographia, 1).

Táž, Obyvatelé Nového Města pražského na přelomu let 1585 a 1586, in: Národnostní skupiny, menšiny a cizinci 
ve městech: Praha - město zpráv a zpravodajství. Sborník referátů ze 14. vědecké konference Archivu města 
Prahy, konané ve dnech 1. a 2. října 1996, a z 15. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, konané ve 
dnech 7. a 8. října 1997, eds. Olga Fejtová, Václav Ledvinka a Jiří Pešek. Praha 2001, s. 81-84.

Táž, Správa Nového Města pražského v letech 1348-1784, in: Nové Město pražské ve 14.-20. století : sborník 
referátů a diskusních příspěvků ze 16. vědeckého zasedání Archivu hlavního města Prahy, uspořádaného ve 
spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Muzeem hlavního 
města Prahy a Ost- und Südosteuropa Institut Wien - Aussenstelle Brno u příležitosti 650. výročí založení 
Nového Města pražského ve dnech 31. března - 2.dubna 1998 v Novoměstské radnici, eds. Václav Ledvinka a
Jiří Pešek Praha 1998, s. 43-59.

Táž, Rady Nového a Starého Města pražského v letech 1547-1602, in: Pražské městské elity středověku a raného 
novověku: jejich proměny, zázemí a kulturní profil. Sborník příspěvků z 21. vědecké konference Archivu 
hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy ve dnech 1. a 2. října v Clam-Gallasově paláci v Praze, eds. Olga Fejtová, Jiří Pešek a
Václav Ledvinka. Praha 2004, s. 97-105.

Táž, Rada Nového Města pražského v letech 1600-1650, Pražský sborník historický 29, 1996, s. 59-106.

Táž, Staroměstské a novoměstské rady v první polovině 17. století, in: Osm set let pražské samosprávy: sborník 
příspěvků z 18. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Institutem 
mezinárodních studií FSV UK ve dnech 16. a 17. května 2000 u příležitosti výstavy Osm století pražské 
samosprávy (Clam-Gallasův palác 4. května - 6. července 2000) v rámci akcí Praha - evropské město kultury, 
eds. Olga Fejtová, Václav Ledvinka a Jiří Pešek. Praha 2002, s. 81-91.

    Na druhou stranu je třeba ocenit bohaté přílohy (tabulky, grafy a mapy rozdělené do dvou 

částí A a B, celkem 108 stran), v nichž autorka snesla mnoho cenného materiálu. Tento 

bezesporu záslužný počin však poněkud kalí nedůsledná transkripce směšovaná s transliterací 

a s tím související nesjednocená podoba osobních jmen a názvů obcí. Autorka svá zjištění 

geografického horizontu novoměšťanů pocházejících z českých zemí zakreslila do mapy, 

totéž však neučinila u cizinců, byť jejich podíl na Novém Městě pražském byl marginální. 

Navíc názvy zahraničních lokalit místy zkomolila (s. 36 a mapa na s. 85: Efurt = Erfurt v 

Durynsku, Dýchštadt =  Dachstadt ve Francích, Wainar = Výmar v Durynsku, Echšperg = 

Ecksberg v Bavorsku, Frankberk = Frankenberg v Míšeňsku, Roztoky = Rostock 

v Meklenbursku, Nové Město v Polsku = Nowe Miasto ve Velkopolsku). Celkově migraci 

věnovala jen okrajovou pozornost. Nezkoumala ani atraktivitu Prahy z hlediska vzdálenosti 

původních lokalit zahraničních imigrantů.   

. 
    Moje další kritické připomínky jsou vesměs drobného charakteru:

1. Autorka nikde nevysvětluje, proč stranou jejího zájmu zůstali kupci a kramáři. 



2. Některým nepochopením autorky bylo možno předejít prací se staročeským 

slovníkem. Tak například pojem plavci (s. 45) není nijak překvapivý, neboť v dobové 

terminologii označuje voraře, kteří byli z podstaty své profese známi ve všech 

pražských městech, což by vysvětlovalo, proč nepotřebovali ručitele. 

3. Nárůst cen (s. 28) nebyl vyvolán jen zvýšenou poptávkou, šlo o průvodní znak tzv. 

cenové revoluce vzniklé v důsledku zahlcení Evropy jihoamerickými drahými kovy.

4. Správný pojem je městská samospráva, nikoli měšťanská samospráva (s. 30).

5. Citovaný sociolog se jmenuje Louis Wirth, nikoli Wirthov (s. 25).

6. NMP bylo převážně, nikoli výhradně cílem tuzemských migrantů. Taková formulace 

je v rozporu s daty o zahraničních migrantech v příloze části B (s. 30).

7. Hustota zápisů je pojem nepřesný, správný pojem je četnost zápisů (s. 33, tab. 1),  

nedůsledné používání pojmu strana v tabulce a pojmu list v textu. Oba pojmy se od 

sebe obsahově liší (1 list = 2 strany).

8. U tab. 5 na s. 39 není neuvedeno, odkud byla vzata data pro SMP a MMP.

9. U citovaných online zdrojů chybí údaj o datu navštívené webové stránky.

10. Odkaz na popularizační web www.brtpichlavec.sweb.cz do odborného textu nepatří.

    Přes výše uvedené výhrady považuji diplomovou práci Simony Fořtové za celkově zdařilou 

a metodicky dobře zvládnutou. Doporučuji ji proto hodnotit v pásmu výborně – velmi dobře

v závislosti na kvalitě obhajoby. 

V Praze 31. ledna 2016                                                                        PhDr. Roman Zaoral
                                                                                                          vedoucí diplomové práce
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