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Kristýna Walterová předkládá na katedře PVH další z řady prací, které se zabývají cechy ve 

vybraných lokalitách. Výběr v tomto případě padl na Mnichovo Hradiště, a sice konkrétně na 

jeho potravinářská řemesla, v úvodu se však nedozvíme nic o časovém vymezení práce a také 

nic o historiografické metodě, kterou autorka při zpracování daného tématu použila.  

Jako samostatná kapitola je vyčleněno pojednání o pramenech a literatuře. O pramenech se, 

žel, dozvíme pouze to, že existují. Zcela schází základní informace o fondech a jejich 

základní charakteristika, přičemž tato část nejen že je zcela klíčová pro možnosti zhodnocení 

vypovídacích možností pramenů, ale také by vzhledem k tomu, na jaké katedře je práce 

obhajována, měla být výkladní skříní reprezentující veškeré poznatky archivnictví a 

diplomatiky, které autorka práce během studia načerpala. Literatura je traktována poněkud 

lépe, avšak autorka vybrala opravdu pouze to nejdůležitější a zcela např. opomíjí různé 

paradigmatické či terminologické diskuse, které o daném tématu probíhaly. A ke škodě věci 

nevyužila ani obhájené diplomové či bakalářské práce svých předchůdců, kteří obhájili práce 

s obdobnou tématikou v minulých letech a mohou přinést cenné podněty či inspiraci. 

Dějiny Mnichova Hradiště jsou prezentovány přehledně a z pochopitelných důvodů se jedná o 

kompilovanou kapitolu. Zde ovšem znovu narážíme na nevyjasněné časové zakotvení práce, 

kdy dějiny města končí po zabavení zdejšího majetku Valdštejnům. Proč? To je otázkou – 

dějiny města pokračují nepochybně až do dnešní doby, pokud autorka chtěla uvést v časový 

soulad tuto první kapitolu s hlavním tématem práce, pak měla výklad o dějinách ukončit 

mnohem dříve, nejpozději k roku 1859. 

Další kapitolu představuje obecný výklad o ceších u nás. Ani zde autorka s výjimkou 

poloviny odstavce nereflektuje jakékoli terminologické či teoretické otázky, které 

v uplynulých desetiletích v souvislosti se studiem cechovní problematiky byly řešeny. Ve 

výkladu o cechovní symbolice doporučuji ke zvážení formulaci, že vycházela z erbů a pečetí 

řemeslníků – osobní symbolika této vrstvy městských obyvatel se začala rozvíjet teprve 

výrazně později nežli symbolika cechovní. 

Poslední z kapitol se pak konečně věnuje konkrétně problematice Mnichova Hradiště. Ke 

škodě věci na stěžejní kapitolu „zbylo“ pouze deset stránek a je tak nejkratší ze všech 



výkladových kapitol. Navíc se jedná spíše o pestrou mozaiku příhod a ilustrativních příkladů 

z každodenního života nežli o konstatování tendencí vývoje či srovnání cechů mezi sebou či 

s obdobnými cechy v jiných městech. 

Práce je na odpovídající jazykové i typografické úrovni. Autorka v práci cituje jednotně a 

přehledně, avšak neměla by zcela paušálně zkracovat název Mnichova Hradiště na MH, 

pokud v originálních textech je např. Mnich. Hr. (práce Zumanovy a Šimonovy) a také 

zaujme podoba zkratky Soka místo obvyklého SokA.  

Práce Kristýny Urbanové zůstala v mnoha ohledech za očekáváním, navrhuji proto 

k obhajobě s hodnocením DOBŘE. 
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