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V posledních letech přibývá mezi závěrečnými kvalifikačními pracemi (ať již bakalářskými, 

diplomovými či doktorskými) těch, jež jsou věnovány řemeslům a živnostem 

v jednotlivých lokalitách ať již z pohledu celkové řemeslné, respektive cechovní struktury 

či jednotlivým řemeslným odvětvím v rámci konkrétní lokality. Právě do druhé skupiny 

náleží předkládaná bakalářská práce Kristýny Walterové věnovaná cechům 

potravinářských řemesel v Mnichově Hradišti, konkrétně pak cechu pekařů, perníkářů, 

mlynářů a řezníků. 

Práce je členěna do šesti kapitol, a to včetně úvodního rozboru pramenů a literatury. Tu 

představuje jednak literatura regionální, zaměřená na dějiny města v období raného 

novověku až do 20. století včetně, jednak literatura týkající se vlastní cechovní 

problematiky. Zde autorka vycházela především z již klasických děl Zikmunda Wintera, 

Bedřicha Mendla a Josefa Janáčka k dějinám řemesel a obchodu v období raného 

novověku. Pokud jde o pramennou základnu, čerpala nejen z fondů uložených ve Státním 

okresním archivu v Mladé Boleslavi, ale i z pramenů nacházejících se ve fondech Muzea 

města Mnichovo Hradiště. V daném případě se jednalo primárně o Pamětní knihu města 

Mnichova Hradiště z let 1893-1950, spadající sice již do období, jež není předmětem 

výzkumu, ale obsahující mnohé informace k tématu se vztahující, včetně opisů či parafrází 

(z textu toto není zřejmé, chybí rovněž údaj, z jakých pramenů autor pamětní knihy 

vycházel, zda je v uvedené knize cituje apod )..  

Časové vymezení práce je dáno pramennou základnou, kdy nejstarší dochované prameny 

pocházejí z šedesátých let 16. století (pečetidlo), písemné prameny pak ze samého počátku 

století následujícího. Práce je dovedena do roku 1859, kdy byl cechovní systém nahrazen 

živnostenskými společenstvy. 

Po snad až příliš stručném představení pramenů a literatury, které se vztahují k tématu práce, 

následuje kapitola, v níž se autorka základně věnuje hlavním mezníkům v dějinách 

Mnichova Hradiště od jeho založení až do konce druhé světové války. V souvislosti se 

zpracovávaným tématem by bylo vhodnější prohloubení informací vážících se k sociální 

struktuře města a jeho hospodářství, informace o událostech 20. století jsou v daném 

kontextu irelevantní.  



 Jádro práce tvoří následující čtyři kapitoly. V první z nich podává autorka přehled týkající se 

vzniku a vývoje cechů v českých zemích (kdy hlavní mezníky představuje husitství, 

třicetiletá válka, vydání generálního cechovního patentu a generálních cechovních artikulí) 

až do jejich zrušení v roce 1859. V navazující kapitole se zabývá v obecné rovině vnitřní 

strukturou cechů, jejich organizací, přičemž hlavní pozornost věnuje hierarchii členů cechu 

(učedníků, tovaryšů, mistrů), jejich postavení, právům a povinnostem a dále fungování 

cechovních shromáždění. Nakonec je připojena pasáž pojednávající stručně na základě 

literatury o cechovní symbolice. Třetí kapitola hlavního textu přináší opět obecné (z 

literatury vycházející) informace týkající se cechů potravinářským řemesel, konkrétně 

řezníků, mlynářů, pekařů a perníkářů. Po uvedených kapitolách se K. Walterová zaměřila 

již na vlastní mnichovohradišťské cechy potravinářských řemesel, kdy hlavní pozornost 

věnuje řezníkům (včetně jimi provozovaných masných krámů) a společnému cech pekařů, 

perníkářů a mlynářů.  

Jak již bylo uvedeno výše, hlavním zdrojem informací byly autorce práce (kromě literatury) 

prameny regionální povahy, žel, zcela stranou pozornosti zůstaly písemnosti centrálního 

charakteru, uložené v Národním archivu, rovněž by bývalo k užitku věnovat pozornost i 

písemnostem uloženým v rámci fondu Archiv města Mnichovo Hradiště. Ale i vzhledem 

k vlastním pramenům cechovní provenience je zřejmé, že mohly (a měly) být využity 

v podstatně vyšší míře k hlubší analýze, vhodná by byla rovněž komparace s cechy 

potravinářských řemesel v jiných městech (byť jen na základě dostupné literatury). Přesto 

však je zřejmé, že se autorka dobře zorientovala v otázkách spojených s cechovní 

organizací, její strukturou, účelem i postavením jednotlivých příslušníků cechu. Práce tak 

představuje základ, z něhož lze vycházet v budoucím rozpracování a zásadním prohloubení 

tématu. Větší pozornost by bylo potřeba věnovat i pečlivější závěrečné korektuře textu. 

Závěr: práci doporučuji k obhajobě a hodnotím velmi dobře – dobře v závislosti na průběhu 

obhajoby.   
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