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LITERATURA 216-225

Recenze a zprávy o literatuře

CERMAN, Ivo (ed.): Habsburkové 1740–1918 : Vzni-
kání občanské společnosti. Praha: Lidové noviny, 2016, 
830 s. ISBN 978-80-7422-483-6.

V listopadu 2016 vyšla v nakladatelství Lidové no-
viny publikace, která je v pořadí již čtvrtým příspěv-
kem do tamní edice velkých výpravných monografií. 
K dosavadním Přemyslovcům, Lucemburkům a Hu-
sitskému století se připojili Habsburkové. Prozatím 
poslední titul je kolektivním dílem vesměs mladší ge-
nerace českých historiků a jejich zahraničních kolegů 
pod editorstvím Ivo Cermana a zachycuje období vlády 
habsbursko-lotrinské dynastie v českých zemích, od 
nástupu Marie Terezie až po rozpad rakousko-uher-
ské monarchie. Kniha se cíleně odklání od tradiční-
ho národního výkladu, je rozdělena do čtyř desítek 
rozličných kapitol v devíti tematicky propojených 
oddílech: Války a reformy Marie Terezie; Anatomie 
českého osvícenství; Náboženství, církev, společnost; 
Krize josefinismu; Doba předbřeznová; Revoluce 1848; 
Konstituční období (1860–1913); „Druhé osvícenství“ 
a Rozrůznění identit na konci století, přičemž nahlíží 
zmíněné historické období prismatem vývoje práva, 
náboženství, kulturních a sociálních dějin. Napříč 
širokým časovým rozpětím, které bylo provázeno 
četnými přeměnami politickými, sociálními a hos-
podářskými, podává čtenáři přehled o vývoji české 
státnosti a utváření občanské společnosti.

Jednotlivé příspěvky jsou rozvrženy tak, aby se 
v hrubém chronologickém sledu střídala témata práv-
ní a státoprávní (dobové úvahy nad podstatou práva, 
zákonodárství a zákonná opaření, korunovační řády) 
s náboženskými (proměny zbožnosti, postoj státu ke 
katolické církvi a jejím řádům, vztah státu a většino-
vé společnosti k židovské minoritě a evangelickým 
denominacím, proces sekularizace a jeho dopady) 
a s těmi z oblasti veřejné sféry (osvícenské reformy, 
byrokratizace, parlamentarismus, revoluční bouře, 
veřejná diskuse, vznik politických stran, žurnalistika 
a její mediální význam, literatura, každodennost, po-
stavení žen). Škoda jen, že problematiky hospodářství 
se týkají pouze dva příspěvky. Prvý více (České země 
v době napoleonských válek /Zdeňka Stoklásková/), 
druhý spíše nepřímo – přes kapitolu věnovanou děl-
nictvu a jeho sociálnímu postavení (Otázka sociální /
Jakub Rákosník/).

Kniha je určená širší veřejnosti, poučeným laikům 
a koneckonců i odborníkům, což ale přináší jisté limi-
ty v účinku na tyto cílové skupiny. Veřejnost, která se 
třeba o historii soustavně nezajímá a poslední kontakt 

s dějepisem měla kupříkladu na střední či základní 
škole, nemusí kniha ihned oslovit. Může na ni působit 
místy až příliš odtažitě pro svou nasáklost odborným 
jazykem (byť s minimem neologismů a módních ter-
mínů). U některých kapitol hrozí nižší míra srozumi-
telnosti pro běžného čtenáře, jelikož se charakter textů 
blíží spíše případovým studiím, namnoze zabíhajícím 
do vybraných detailů. Naopak, pro odborníka na 
jednotlivá období či konkrétní oblasti kniha pravdě-
podobně nepřináší převratné poznatky. Kapitoly už 
z důvodu rozsahu nemohou přirozeně mít potřebnou 
hloubku a leckdy jsou jejich narativy ukončeny tak, že 
na ně následující, tematicky spřízněné kapitoly, nena-
vazují ve stejném duchu (nemluvě o jejich poutavosti, 
která je proměnlivá). Osobně si myslím, že čtenářsky 
nejatraktivnější jsou příspěvky o (ne)průběhu praž-
ských korunovací (Ivo Cerman, Zdeňka Stoklásková), 
resp. jejich příprav, a tzv. olomoucké polokorunova-
ce (autorský tandem Ivo Cerman a Martin Kučera). 
Naopak, za nejméně záživné bych považoval pasáže 
o vývoji právních norem, které shledávám už z pod-
staty poněkud suchopárnými a monotónními, jakko-
liv vím, že jsou pro výklad o konstituování právního 
pozitivismu důležité. Za kladnou stránku bych poklá-
dal snahu o vyváženost a názornost knihy jako celku. 
Cenné je připomenutí vývoje české žurnalistiky, diva-
delní tradice (suplující v době absolutismu parlament) 
a spolků, dále politické praxe a utváření národa včetně 
sebepojetí jeho elit. Čtenář na vícero místech nalezne 
prosopografické údaje k méně známým osobnostem 
(zejména v kapitolách Vídeňské počátky českého národ-
ního probuzení; Literatura multiplex; Evangelíci v novo-
dobých českých dějinách; Počátky židovské emancipace 
v českých zemích či Za konstituční monarchii. Stavovská 
revoluce v letech 1790–1791), které působily v českých 
zemích, ale nepodílely se z různých příčin na národní 
agitaci. Také se zde na několika místech objevují dílčí 
informace nové, dosud nepublikované. Navzdory ná-
zvu však v knize paradoxně nenajdeme příliš informa-
cí k samotným Habsburkům (kromě těch, které jsou 
všeobecně známy) – jednotliví habsbursko-lotrinští 
panovníci a arcivévodové se zde porůznu vynořují, ale 
o bližších souvislostech v rámci rodu jako takového, 
včetně jeho vedlejších linií, stejně jako o jeho vzta-
zích uvnitř i vně domu, sňatkové politice, majetcích 
a některých iniciativách v českých zemích apod., zde 
souvisleji pojednáno není. Stručný genealogický roz-
rod Marie Terezie (s. 786–787) je v tomto ohledu jen 
slabou náplastí.
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Pochvalu bezpochyby zasluhuje velmi zdařilá gra-
fická úroveň a dobře zvolené ilustrace, které vynikají 
v různých formátech a podobách. Malby, črty, karika-
tury, fotky, plány, novinové úryvky aj. tu v počtu více 
než sedmi stovek vyobrazení velmi případně a efektně 
plní svou informační i estetickou úlohu. Vizuální půso-
bivost a provedení jsou patrné již na první pohled, od 
čehož se také odvíjí pořizovací cena knihy.

Jedním z důvodů, který podnítil vznik této knihy, 
bylo, podle slov editora a zároveň autora rovné čtvr-
tiny příspěvků, aktuální společenské dění. Realizace 
chvályhodné myšlenky, totiž poskytnout na problé-
my současnosti odpověď, která by byla srozumitelná 
a zároveň vědecky hodnotná, není jednoduchá, ale 
řekl bych, že autorský tým dostál tomu, co si předse-
vzal, totiž vedle zažitého konceptu vzniku či oživení 
národa zdůraznit transformaci prostých poddaných 
v moderní občany, což je hlavní motiv, který prostu-
puje celým dílem. Snad má jediná výtka k obsahu se 
týká faktu, že některá tvrzení (např. že Čechy působily 
v 18. století na tehdejšího vnějšího pozorovatele jako 
takřka kosmopolitní Babylon) nebyla konfrontována 
s daty o počtu obyvatel a podílu jednotlivých etnických 
a náboženských menšin, nebo pro toto starší období 
alespoň s jejich odhady. Konkrétní čísla o počtu Židů 
a evangelíků zde chybí, v případě Romů se týkají toliko 
závěru 19. století.

Po formální stránce není knize co vytknout. Typo-
grafické, gramatické aj. chyby jsou naprosto minimál-
ní, vzhledem k celkovému rozsahu publikace vlastně 
zcela zanedbatelné. Příspěvky jsou, až na jednu výjim-
ku, psány obdobným stylem, což přispívá k celkovému 
dojmu kompaktnosti a souladu. Součástí knihy je též 
závěrečný soupis edic pramenů, literatury a smíšený 
rejstřík jmenný, místní a věcný.

Celkově mám za to, že se autorům podařilo najít 
vhodný způsob, jak prezentovat výsledky svého bádání 
a případně přimět pozorného čtenáře, aby si k téma-
tu vyhledal další literaturu a zdroje. Ačkoliv zde není 
uplatněn systém přímých citací pod čarou, nechybí 
na konci knihy k jednotlivým kapitolám komento-
vané soupisy literatury a pramenů, které jsou velmi 
užitečné a dávají přehled o nejdůležitějších zdrojích 
a stavu bádání.

Svěží publikaci, která je ochutnávkou z mnoha 
různých oborů a oblastí a jejíž přednost nespočívá 
v ucelené faktografii a jednotném pohledu, nýbrž 
v tom, že doplňuje a místy i překrývá barvami obrysy 
toho, co má většina lidí uloženo v povědomí o národní 
minulosti, a poukazuje na kontinuitu myšlenek a tra-
dic, které nebyly doposud výrazněji akcentovány, lze 
upřímně doporučit nejen milovníkům baroka, „staré 
monarchie“ a dlouhého 19. století, ale všem, kteří se 
chtějí seznámit s procesy, které v minulosti formovaly 
veřejné dění a nakonec ve výsledku spoluurčily podobu 
dnešní přítomnosti.

Otázkou zůstává, jak bude tento počin přijat čte-
náři. Pokud v čtenářských kruzích vyvolá alespoň 

výměnu názorů, bude to jedině dobře. Avšak mám 
dojem, že ti, kterým by měla býti kniha adresována 
především, se s jejím obsahem bohužel nejspíš nikdy 
neseznámí. Míním tím ony zaslepené národovce, po-
uliční agitátory a všemožné ideology ohánějící se jen 
těmi historickými poznatky a argumenty, které se jim 
hodí, a v soudobém klimatu ahistorické doby čekající 
na svou příležitost v politice a ve veřejném prostoru. 
Pakliže ale kniha přispěje svým dílem k tomu, aby se 
tento nový pozitivní druh výkladu více prosadil ve ško-
lách a našel odezvu též v činnosti muzejní, výstavní 
a popularizační, bude to bezpochyby ku prospěchu 
všem.

Jan Gromnica

BOUKAL, Jan: Jakoubek z Vřesovic († 1462) : Cesta 
chudého moravského rytíře k vládě nad severozápad-
ními Čechami. České Budějovice: Veduta, 2016, 210 s. 
978-80-88030-17-1.

Jednou z možností, jak prohloubit naše znalosti 
o vývoji určitého regionu v konkrétním historickém 
období, je věnovat pozornost osobnosti, která v oné 
oblasti delší dobu aktivně působila a díky svému vlivu 
výrazně spoluurčovala běh tamějších událostí. Právě 
touto cestou se před nedávnem vydal Jan Boukal, který 
se svou monografií o husitském hejtmanovi Jakoubku 
z Vřesovic pokusil přispět k lepšímu poznání severozá-
padních Čech během husitské revoluce a polipanského 
období do začátku poděbradské éry. Kromě toho má 
samozřejmě Boukalova kniha za cíl přiblížit samotnou 
osobnost a životní osudy Jakoubka, jenž je modelovým 
příkladem původně nikterak bohatého příslušníka 
nižší šlechty, který se v souvislosti s dramatickými 
společenskými změnami revolučních let vypracoval na 
důležitého politického činitele disponujícího poměrně 
rozsáhlým majetkem.

Autor svou monografii přehledně rozčlenil do bez-
mála dvaceti kapitol. Zatímco úvodní část je věnována 
pramenům k Jakoubkově působení a jeho reflexi v do-
savadní literatuře, v dalších částech autor pojednává 
o životě vřesovického rodáka od nejasných počátků 
přes vstup do psané historie při bitvě u Ústí (1426) 
a zaujetí čelního místa v lounsko-žateckém svazu až po 
nelehká, soudními spory naplněná léta v závěru života. 
Zcela po zásluze jsou v samostatné kapitole popsány 
příčiny a průběh bitvy u Želenic (1438), v níž se prá-
vě Jakoubek, podporovatel Albrechta Habsburského 
v roli českého krále, vyznamenal porážkou příznivců 
polské kandidatury. Vylíčení Jakoubkova života je 
následováno pěti kapitolami, které osobnost význam-
ného husitského hejtmana zasazují do širších souvis-
lostí – dozvíme se tak nejen o početném potomstvu 
rozděleném do několika větví (Kyšperští z Vřesovic, 
Doubravští z Vřesovic aj.), nýbrž také o Jakoubkových 
hradech, městech, erbech či pečetích a rovněž o husit-
ských aristokratech, jejichž osud se tomu Jakoubkovu 
v řadě ohledů podobal. Nechybí též „druhý život“ Ja-
koubka z Vřesovic, ač je pravdou, že jej není možno, 
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na rozdíl od známějších osobností husitské revoluce, 
vypsat na desítky stran. Nalezení Jakoubkovy osob-
nosti v několika pověstech ze severozápadních Čech 
je však každopádně pozoruhodné.

Po seznámení s obsahem knihy se nyní blíže za-
měřme na to, jak se Jan Boukal vytyčeného cíle zhos-
til. V obecné rovině musím konstatovat, že publikace 
o Jakoubkovi z Vřesovic ve mně zanechala poněkud 
rozporuplné pocity, neboť se v jistých ohledech mi-
nula s mými očekáváními. Jsou zde však i nesporná 
pozitiva, a právě na ně se zaměřím nejprve. Určitě je 
nutno ocenit množství pramenů i literatury, s nimiž se 
autor seznámil a zároveň jimi naplnil obsáhlý poznám-
kový aparát. Pro rekonstrukci Jakoubkova života tak 
byly hojně využity listiny, listy či městské knihy z celé 
řady českých a zahraničních archivů (Třeboň, Žlutice, 
Cheb, Nürnberg aj.) a autor zároveň neopomněl při-
hlédnout k výpovědi relevantních kronikářských zá-
pisů. Značný přínos knihy spočívá též ve skutečnosti, 
že je tu poukázáno na nepřesné či mylné informace 
uváděné v literatuře (leč ne všechny Boukal odhalil, 
jak bude ještě později řečeno). Autor se obvykle snaží 
jít skutečně ad fontes – pokud se mu tedy určité tvrzení 
o Jakoubkovi z Vřesovic nepodařilo dohledat v žád-
ném prameni a chybí indicie, že by předchozí badatel 
svůj závěr postuloval na základě dnes nezvěstného 
dokumentu, pak se k dané informaci staví skepticky. 
Nepodporuje tak například tezi o údajném obléhání 
hradu Hartenberk Jakoubkem v roce 1427. Naopak 
tvrzení o léčbě Jakoubka z Vřesovic v Karlových Va-
rech roku 1442, taktéž v dnes známých pramenech ne-
reflektované, Boukal oprávněně považuje za věrohod-
nější, poněvadž by se tím vysvětlovala [...] Jakoubkova 
minimální aktivita ve veřejném životě v průběhu tohoto 
roku (s. 62). V souvislosti s Boukalovou příkladnou 
reflexí odborné i populárně naučné literatury nelze 
nezmínit, že autor kvalitně zpracoval úvodní kapitolu 
věnovanou Jakoubkovi v dosavadním bádání, ze které 
je patrné důkladné prostudování rozsáhlé knižní pro-
dukce, regionálně zaměřené tituly nevyjímaje.

Za další pozitivum monografie pokládám závěreč-
né kapitoly zaměřené spíše na obecnější souvislosti 
Jakoubkova života, kde je rovněž k nalezení nikterak 
obsáhlá, avšak zdařila obrazová příloha a Boukalem 
vyhotovený rodokmen. Autor zde přináší kupříkladu 
zasvěcené pojednání o Jakoubkových sídlech, kdy 
u každého uvádí stručný a srozumitelný popis. Jelikož 
rytíř z Vřesovic měl v majetku i několik měst, klade si 
Boukal důležitou otázku, totiž zda bychom mohli ně-
které z těchto měst označit za rezidenční. S výjimkou 
Žlutic po právu důvod k používání takového názvu ne-
shledává. Neméně zajímavá je kapitola Jakoubek v kon-
textu své doby, v níž autor nabízí medailonky dalších 
význačných hejtmanů husitské revoluce (Jan Smiřic-
ký, Jan Čápek ze Sán, Vilém Kostka z Postupic aj.), aby 
tak osvětlil, do jaké míry se osobnost Jakoubka podobá 
svým „kolegům“. Podařilo se mu přitom ilustrovat dvě 
pozoruhodné skutečnosti: pouze Jakoubek a Bedřich 

ze Strážnice byli Moravany, působícími navíc během 
revoluce poměrně daleko od svého rodiště, a to, čím 
se Jakoubek odlišoval od všech zbylých hejtmanů, byla 
míra velikosti jím ovládaných území, jimiž se mohl rovnat 
mnoha příslušníkům panských rodů (s. 129–130).

Jestliže závěr knihy s vydařeným zhodnocením 
Jakoubkovi osobnosti považuji za kvalitní, nemohu 
bohužel to stejné říci o vlastním jádru práce, tedy bio- 
grafické části. Zatímco v první polovině věnované ne-
jasným počátkům a vzestupu během revoluční epochy, 
se ještě jedná o relativně poutavé vylíčení Jakoubkova 
života, s nástupem Zikmunda na trůn začíná být čím 
dál zřejmější až příliš pozitivistické ražení životopis-
ných pasáží (na svůj příklon k pozitivismu přitom au-
tor překvapivě upozorňuje až na s. 125). Jinými slovy, 
Jan Boukal zde obvykle v přísně chronologickém sle-
du uvádí informace o Jakoubkovi z Vřesovic získané 
z historických pramenů, takže v některých chvílích se 
na poměrně malém místě vystřídá značné množství 
událostí, časových údajů, osob či lokalit, což může jed-
nak vést k jisté nepřehlednosti a jednak se tím z knihy 
vytrácí možnost nějaké detailnější analýzy či kladení 
hlubších otázek. Bylo by například přínosné podrobně 
zhodnotit fungování a roli lounsko-žateckého svazu, 
v jehož čele Jakoubek z Vřesovic po jistou dobu stál, 
a to samé lze konstatovat o rozsáhlém panství, které 
si Jakoubek na severozápadě Čech postupně zbudo-
val. O vytváření této mocenské domény má čtenář 
samozřejmě celou dobu nějaké povědomí, ale v knize 
zkrátka chybí skutečné zhodnocení této Jakoubkovy 
aktivity, což zamrzí o to více, že onu mezeru si uvě-
domuje i sám autor. Lze mu dát nicméně za pravdu, 
že chybějící kapitolu o majetcích snad alespoň částečně 
supluje kapitola o Jakoubkových hradech, tvrzích a měs-
tech (s. 135).

Výše napsaným určitě nechci říci, že autor své po-
znatky nepodrobuje jakýmkoliv rozborům či neuvádí 
širší souvislostí dané doby. Rozhodně tak činí, jenže 
tendence převyprávět obsah téměř všech pramenů 
vypovídajících něco o Jakoubkovi po mém soudu pře-
važuje. Nicméně nechci polemizovat s Boukalovým 
tvrzením, že si na rozdíl od některých kolegů nemys-
lím, že je vrstvení monografických popisů jednotlivých 
osobností krokem zpět, ale nezbytným předpokladem 
pro komplexní zhodnocení sledovaných osob… (s. 125). 
Byť bych určitě mnohem více uvítal knihu, která se 
z hlediska metodologie ubírá jinými cestami, poziti- 
visticky laděné práce bych a priori určitě neoznačoval 
za něco zpátečnického. Za větší nedostatek než zvo-
lený metodologický postup tak v závěru považuji pří-
lišnou strohost výkladu, jenž mohl být zajisté napsán 
mnohem zajímavějším způsobem. Publikaci by zajisté 
přidalo na čtivosti, kdyby autor při tak intenzivním 
využívání pramenné základny častěji obohacoval svůj 
text citacemi z historických dokumentů. Takových vý-
ňatků je totiž v biografické části knihy poměrně málo, 
a o to více pak může výsledný text místy působit jako 
prostý výčet údajů o Jakoubkově životě. Téměř každá 
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biografická kapitola sice pod vlastním nadpisem uvádí 
slova z vybraného pramene (bohužel bez odkazu na 
zdroj), což ovšem jen stěží přidá na zajímavosti sa-
motnému textu.

Poněvadž se autor věnuje vskutku značnému 
množství událostí proběhnuvších v bezmála čtyřice-
tiletém období, bylo by s podivem, kdy by se dokázal 
zcela vyvarovat faktických chyb. Následující poznám-
ka by tak spíše než kritika měla být chápána jako upo-
zornění na nejednoznačnou výpověď pramenů k cheb-
skému jednání s basilejským koncilem roku 1432. Jan 
Boukal na základě literatury uvádí, že Jakoubek z Vře-
sovic byl k těmto západočeským rozhovorům s kato-
lickou církví vyslán, a dodává, že vůbec nevíme, jakým 
způsobem na těchto jednáních participoval Jakoubek 
a zda vůbec zasáhl do diskuse (s. 39). Pravda je ovšem 
taková, že postrádáme spolehlivou informaci o tom, 
zda do Chebu v květnu 1432 vůbec zavítal, jak vyplývá 
z postřehů Bohdana Kaňáka (v recenzované knize bo-
hužel opomenutého). Tento badatel totiž správně uva-
žoval o tom, že seznam husitských diplomatů uvedený 
v chebském návrhu glejtu pro cestu do Basileje nemusí 
být nutně výčtem českých delegátů v Chebu, nýbrž na 
české půdě předem schváleným seznamem husitských 
vyjednavačů do Basileje (který se měl v budoucnu ještě 
změnit, pozn. aut.). � Právě v tomto výčtu figuruje Jaco-
bus de Wryessovicz, ale neobjevuje se již v koroboraci 
chebských usnesení, díky níž lze naopak přítomnost té 
které osobnosti v Chebu jednoznačně doložit. 1 Rovněž 
si nejsem jistý informací o Jakoubkově účasti na brněn-
ském sjezdu s císařem a koncilem roku 1435, kterou 
autor opět převzal od jiných badatelů. V preambuli br-
něnských dokumentů totiž mezi celou řadou českých 
diplomatů Jakoubka nenajdeme a není zmíněn ani při 
popisu příjezdu českých poslů do Brna.2 Třebaže tedy 
Jan Boukal rozhodně nevycházel z chudé pramenné 
základny, určitě by nebylo na škodu více se zaměřit na 
edici Monumenta conciliorum generalium.

Závěrem lze říci, že kniha Jana Boukala o pozo-
ruhodné osobnosti husitských dějin zůstala kdesi na 
půli cesty. Dle svých slov autor chtěl, aby se kniha stala 
přinejmenším skromným příspěvkem ke středověkým dě-
jinám západních Čech (s. 136), čehož zajisté dosáhl, ba 
dokonce tento záměr překonal. Pečlivé vypsání osudů 
muže, který se ve své době mohl pyšnit patrně největ-
ší moci v severozápadních Čechách, totiž bezesporu 
můžeme označit za přínosné. Nicméně kvůli přístupu 
zvolenému v biografických kapitolách Boukal ani zda-
leka nevyužil potenciál, který mu osobnost mocného 

1  KAŇÁK, Bohdan: Soudce chebský – mikrohistorie 
vzniku, diplomatický rozbor a edice předběžné dohody 
husitů s basilejským koncilem z roku 1432. Olomoucký 
archivní sborník 11, 2002, s. 111.
2  BIRK, Ernst – PALACKÝ, František (eds.): 
Monumenta conciliorum generalium seculi decimi 
quinti, I. Wien 1857, s. 223.

husitského předáka nabízela, což kontrastuje s naopak 
poutavě sepsanými kapitolami v závěru knihy. Zde pří-
tomné podnětné úvahy o podobnostech a rozdílech 
mezi husitskými hejtmany berme jako příslib, že by 
se autorův další výzkum mohl ubírat tímto směrem.

Adam Pálka

ŠIMEK, Jan: Historie školních budov : Od terezián-
ských reforem po současnost. Praha: Národní peda-
gogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, 2016, 
266 s. ISBN 978-80-86935-35-5.

V roce 2016 spatřila světlo světa publikace z pera 
Jana Šimka, pracovníka Národního pedagogického 
muzea a knihovny J. A. Komenského věnovaná pro-
blematice vývoje školských staveb v dlouhém časovém 
úseku od roku 1774 (vydání Všeobecného školního 
řádu) až do počátku 21. století. Pozornost autora se 
v ní sice zaměřila především na české země, pro léta 
1918–1989 však zohlednil také vývoj na Slovensku.

Téma, které si zvolil reprezentant nastupující 
generace badatelů na poli dějin školství, patří mezi 
výzkumné oblasti odbornou veřejností dosud spíše 
opomíjené. Jak naznačuje Šimek v úvodu, impulsem 
a zároveň oporou pro koncipování díla mu byla roz-
sáhlá sbírka fotografií školních budov, která je ulože-
na v autorově pracovišti. To mu práci jistě v mnohém 
usnadnilo. Ku prospěchu celého díla ovšem bylo, že se 
neomezil zdaleka jen na ni. Mezi použitými prameny 
lze nalézt archivní materiál z fondů pražského Národ-
ního archivu, oblastních i regionálních archivů. Kupo-
divu schází archivní prameny jak z fondů zemských, 
okresních, popř. okresních školních rad, tak i prameny 
z moravských a slezských institucí. Z tiskem vydaných 
zdrojů se Šimek opřel zejména o prameny normativní-
ho, statistického a memoárového charakteru a doplnil 
je o spisy s názory současníků na vnitřní a vnější podo-
bu školních budov. Přehlednosti využitých pramenů 
by prospělo, kdyby nebyla zařazena poslední skupina 
tištěných pramenů mezi literaturu, nýbrž jako zvláštní 
část tiskem vydaných pramenů. Výchozí pramenná zá-
kladna je úctyhodná, pro zařazení problematiky do šir-
šího kontextu schází snad jen svazky oficiální školské 
statistiky a dobový tisk. Pohled do použité literatury 
ukazuje autorův přehled o produkci starší (využity 
klasické práce Šafránka, Kádnera ad.) i novější pro-
venience nejen o dějinách školství, ale i o problémech 
souvisejících s tématem posuzované práce (Rýdl, Šo-
pák, Trojan, Váňová, Vošahlíková ad.).

Šimek rozdělil svou monografii do pěti tematic-
kých kapitol, které doplňují dále nezbytný úvod, zá-
věr, anglické resumé a seznam použitých pramenů 
a literatury. V úvodu představuje předmět a cíle práce, 
chronologické i teritoriální zaměření, pramennou zá-
kladnu i metody výzkumu. Pro tuto vstupní část knihy 
platí to, co pro celé dílo: autor neplýtvá slovy a řádky, 
vyjadřuje se jasně a postupuje systematicky. Uvedené 
posuzovanému textu jedině prospělo, stejně jako jeho 
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celkově slušná jazyková úroveň. Lze-li úvod Šimko-
va díla považovat za zdařilý, je možné určité rezervy 
spatřovat v jeho závěru. Snad to byla touha autora do-
vést monografii co nejdříve do konce, která jej vedla 
k tomu, že se v této důležité části omezil především na 
shrnutí již dříve vyřčeného. Závěrečný oddíl díla se tak 
podobá spíše klasickému shrnutí než závěru v pravém 
slova smyslu, což je škoda.

Počet, skladba a zaměření kapitol monografie se 
jeví jako logické, přehledné a jasně zdůvodněné. Au-
tor přistoupil k chronologickému členění, přičemž 
vodítkem pro zvolené mezníky (1774, 1869, 1918, 
1948, 1989) mu byly stěžejní předpisy upravující po-
dobu elementárního školství, v případě let 1918, 1948 
a 1989 pak klíčové body českých (československých) 
dějin. Obecné změny ve školské oblasti se mimo jiné 
dotkly také problematiky školních budov a jejich vyba-
vení, tedy témat pro Šimka klíčových. Místo rozboru 
zpracování jednotlivých oddílů bude patrně účelnější 
podat celkový pohled na způsob, jakým autor zvolené 
téma zpracoval. Mám za to, že se Šimkovi podařilo 
do textu zařadit vše podstatné, co hodlal a vlastně 
i měl čtenářům své knihy sdělit. Vývoj školních bu-
dov a jejich vybavení se mu podařilo zakomponovat 
čtivou formou do kontextu dějin školství jednotlivých 
časových období. Na pozadí vývoje školství sledoval, 
nakolik se promítly předpisy o školních budovách 
do praxe. Obecně koncipované pasáže jsou přitom 
zdařile kombinovány se sondami ilustrujícími situ-
aci v konkrétních místech a školách. Nadto se autor 
v textu velmi dobře vyrovnal s rozdíly, které panovaly 
u školních budov ve městech a na venkově. Za přínos-
né lze považovat jak obecné části o proměně předpisů 
(tzn. vývoj představ státu a školských úřadů) týkající 
se podoby školních budov, tak i o jejich uplatnění ve 
školské praxi. Zde autor konstatuje mimo jiné řadu 
praktických problémů (kapacitní, finanční), progres 
po roce 1869 i to, že typizaci školních budov a jejich 
vybavení se podařilo prosadit až ve druhé polovině 
20. století.

Velmi důležitou část Šimkova díla představuje 
obrazová příloha, kterou se autorovi podařilo účelně 
včlenit přímo do textu. Početné kresby, plány a fo-
tografie, po grafické stránce zdařile provedené, text 
nijak nenarušují, naopak jej vhodně doplňují. Uve-
dené lze nepochybně považovat za jednu z předností 
posuzovaného díla.

Monografii o historii školních budov hodnotím 
jako cenný, potřebný a především kvalitní příspěvek 
k dějinám školství. Pozitiv, která přináší Šimkova 
práce, je řada. Mnoho z nich bylo ostatně již zmíněno. 
Každé dílo má své silné i slabší stránky, posuzovaná 
monografie není výjimkou. V tomto případě zastiňují 
ale prvně jmenované ty druhé. Přes nezpochybňované 
kvality by se dala práce o historii školních budov z pera 
Jana Šimka obohatit zřejmě o některé podněty, jež by 
ve výsledku mohly ještě více podtrhnout její význam 
v kontextu historiografie dějin školství a vzdělávání. 

Převládající reprodukci norem upravujících podobu 
školních budov by například prospělo odhalení způ-
sobu, jak se k příslušné úpravě vlastně dospělo. Autor 
se zaměřuje především na technickou stránku věci, 
stranou jeho zájmu tak zůstaly některé další zajímavé 
otázky (např. reflexe podoby školních budov v publi-
cistice, vzpomínkách studentů a učitelů; školní budovy 
v kontextu městského prostoru a komunální politiky; 
školní budovy a vůbec výuka ve válečných letech). Prá-
ci by prospělo také porovnání situace s jinými zeměmi. 
Zajímavá by mohla být například komparace s reali-
tou na německém, polském nebo maďarském území. 
Rozšíření spektra zájmu by navíc mohlo být vedeno 
i v rámci vzdělávací soustavy. Šimek se věnuje pouze 
budovám elementárních škol. Nabízí se tedy doplnění 
o perspektivu středoškolskou, kde by snad ještě více 
vynikla specifika místní, zemská nebo dle typu dané 
školy (gymnázium, reálka, odborná škola). Zmiňova-
né nepovažuji za nedostatky posuzovaného díla, nýbrž 
spíše za podněty, které by snad mohly velmi zdařilou 
práci ještě více vylepšit.

Petr Kadlec

SKOŘEPOVÁ, Markéta: Ovdovění a osiření ve venkov-
ské společnosti : panství Nový Rychnov (1785–1855). 
České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Bu-
dějovicích, 2016, 432 stran. ISBN 978-80-7394-591-6.

Je přirozenou potřebou každé nejen společenské 
vědy rozšiřovat rejstřík bádaných témat, což plně platí 
i pro historiografii a historickou demografii. Rodina 
patří k výzkumným tématům řady věd, je studována 
z mnoha možných úhlů, nicméně v českém prostředí 
zůstávala problematika ovdovění a osiření v minulosti 
opomíjeným polem. Tento nedostatek se pokusila ve 
své práci napravit mladá a nadějná historička z jižních 
Čech v monografii věnované právě tomuto úkolu.

Rozhodla se pojmout problém formou mikrohis-
torické sondy, což jí otevřelo prostor ke zkoumání 
v co možná nejširší komplexnosti a zároveň také de-
tailnímu. Základem se staly analýzy rodinných a so-
ciálních skladeb vybrané části panství Nový Rychnov 
z Českomoravské vrchoviny. Výzkum se zaměřil na 
městečko Nový Rychnov a vesnice Dolní Hutě, Hoj-
kov, Chaloupky, Lešov, Milíčov, Řeženčice, Těšenov 
a Trsov. Lokality byly vybrány především s ohledem 
na skutečnost překrývání působnosti vrchnostenské 
a farní. Vznikl tak soubor tvořící kompaktní celek, 
k němuž existují vhodné pramenné zdroje církevní 
i patrimoniální provenience.

Časově zvolila autorka období 1785–1855, kdy 
sice již docházelo k proměnám řady rovin civilizační-
ho vývoje, nicméně společnost na daném území ještě 
nesla znaky stability, výrazná transformace se stala 
záležitostí až druhé poloviny 19. století. Růst objemu 
i kvality pramenné základny umožnil autorce pracovat 
jak pomocí kvantifikujících postupů, tak také s uplat-
něním prosopografie. Excerpovala úctyhodné množ-
ství materiálů od pozemkových knih, přes pozůsta-
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lostní spisy, sirotčí agendu, římskokatolické matriky 
všech tří řad daných obcí až po povolení k sňatkům, 
chudinské a sociální záležitosti, vydané prameny od 
zpovědních seznamů, katastrů, kramářských tisků, 
genderových zdrojů, dobových právních norem atd. 
S ohledem na značný rozsah pramenných zdrojů rezig-
novala autorka na zachycení druhé poloviny 19. století. 
Bylo by nicméně pro fururo velmi přínosné zpraco-
vat také druhou polovinu 19. století, což by otevřelo 
prostor ke komparaci v daném teritoriálním rozsahu, 
ale také k porovnání s jinými, již zpracovanými celky.

Skořepová si stanovila tři hlavní cíle bádání. Pře-
devším se zabývala postavením sirotků i jejich rodičů 
ve venkovské společnosti. Dále řešila otázku před-
časných úmrtí otce nebo matky ve vztahu k životům 
zbylých členů rodin. A konečně věnovala pozornost 
úmrtí rodičů, nebo jednoho z nich z hlediska možných 
fatálních následků pro pozůstalé, jak se v současnosti 
předpokládá. Vytvořila soubor sirotků nejen po otci, 
ale také po matce, přičemž se pokoušela sledovat je-
jich životní peripetie až do jejich dvaceti let. Sledova-
la rovněž linie životů ovdovělých partnerů – vdovců 
i vdov. Zde se věnovala rekonstrukci doby vdovství 
a uzavírání dalších sňatků, majetkovým poměrům 
ovdovělých, vztahům k vlastním i nevlastním dětem, 
atd. V daném kontextu se zabývala rovněž genderovou 
problematikou, která je právě při tomto výzkumu nová 
a podstatná.

Na kvalitní koncipování práce se náležitě připravi-
la tím, že se seznámila se vskutku impozantním okru-
hem zahraniční a domácí literatury, který tvoří náplň 
úvodní kapitoly. Postupovala promyšleně od literatury 
vztahující se k rodičům a dětem ve světové historio-
grafii, přes evropskou až po českou, úvod ukončila 
úvahou o metodologických možnostech bádání o neú-
plných rodinách na českém venkově raného novověku 
a 19. století. Uvedla možnosti využití postupů historic-
ké antropologie i mikrohistorie ve spojení se studiem 
každodennosti. Akceptovala odklon od statistických 
analýz velkých souborů a naopak příklon k detailnímu 
výzkumu malé lokality, který ji umožnil rekonstrukci 
sociálních vztahů a sledování života jednotlivců. Je si 
však současně vědoma úskalí spojeného s tímto me-
todologickým uchopením, které může vyústit až do 
podoby extrémní kolektivní bibliografie. Snažila se 
proto cíleně vyhnout oběma jednostranným pojetím 
šťastným využitím obou přístupů. Česká literatura, 
kterou zde uvedla, se však především vztahuje k ra-
nému novověku a první polovině 19. století, druhá 
polovina, kde řada významných jevů plně gradovala 
(komplexní proces modernizace), je zastoupena jen 
minimálně.

Monografie je členěna do čtrnácti kapitol, přičemž 
prvních osm tvoří vlastní náplň práce, další kapitoly 
jsou věnovány přílohám, seznamům pramenů, lite-
ratury, zkratek, tabulek, grafů, obrazových příloh 
a anglickému shrnutí. V souladu s logikou zpracová-

ní autorka nejprve otevřela pracovní pole zabývající 
se ovdověním a osiřením z hlediska právních norem. 
Přidala zajímavý text pojednávající o utváření obrazu 
vdovců, vdov a sirotků v dobových materiálech, včetně 
literární produkce. V této souvislosti se také zabýva-
la otázkou dosažení zletilosti u chlapců a dívek, ale 
také projevy rituálního smutku z hlediska genderu, 
dobovými stereotypy (slovo otčím, stejně jako mace-
cha, nemělo pejorativní nádech jako v současnosti), 
postavením sirotků jako ideálního tvůrčího tématu 
literatury, institucionální péčí o děti bez rodičů atd.

Třetí kapitolou začíná vlastní zpracování vybra-
ných obcí panství Nový Rychnov. Nejprve věnuje au-
torka pozornost pramenné základně, metodice zpra-
cování, pak historii panství a poslední podkapitola se 
zabývá demografickou charakteristikou s akcentem 
na reprodukci. Výzkum byl proveden pomocí jmen-
ných počítačových databází vytvořených v programu 
Microsoft Access. Výchozím informačním zdrojem se 
staly matriky, jejichž data u jednotlivců byla dále dopl-
ňována z jiných zdrojů. Autorka využila metody rekon-
strukce rodin v pozměněné podobě, základem se staly 
nikoliv oddací matriky, ale matriky zemřelých. Vzniklé 
soubory obsahovaly 615 vdov a 456 vdovců, třetí sou-
bor zahrnoval sirotčí rodiny, kde bylo pramenně do-
loženo minimálně jedno dítě – sirotek mladší 20 let. 
Osiřelých dětí bylo 1199 ve 485 rodinách. Autorka 
využívala horizontální a vertikální třídění souborů. Je 
jen pochopitelné, že kombinace historickodemografic-
kých postupů s prosopografickými přinesla výsledky, 
které by byly jinak nedosažitelné, rovněž snad není tře-
ba zdůraznit, že Skořepová prováděla výzkum časově 
i jinak velmi náročný a zdlouhavý.

Bádání se  provádělo na území, pro něž byly typické 
katastrálně nevelké, málo lidnaté vesnice s populace-
mi často jen do 100 osob, také počty obyvatel malých 
městeček patřily k nízkým. Panství náleželo do oblasti 
s nízkou bonitou půdy. Výzkum byl otevřen historic-
kodemografickou charakteristikou neúplných rodin. 
Z tabulek je zřejmé, že se jednalo o obyvatelstvo žijící 
ještě v tradičním reprodukčním režimu, bez větších 
migrací a dalších vlivů modernizace. Vypočtená data 
mají v podstatě stejné hodnoty. Zajímavá je rekon-
strukce počtu osiřelých dětí z hlediska sociálního po-
stavení otce. Zde autorka dokládá předpoklad o větším 
počtu sirotků u sedláků a zaměstnanců zámku, tj. u so-
ciálně nejvýše stojícího obyvatelstva, kde byly sňatky 
realizovány v nejnižším věku žen, tzn. docházelo ke 
vzniku nejpočetnějších nukleárních rodin. Do data-
báze nebyly zahrnuty děti, které nepřežily ani jednoho 
z rodičů. Nedovedu posoudit, zda tato redukce nevede 
ke zkresleným hodnotám. Děti se stávaly nejčastěji si-
rotky ve věku 15–19 let po otci a 10–14 po matce. Muži 
ovdověli často ve věku 40–49 let, ženy taktéž. Rodiny 
mívaly obvykle jednoho až tři sirotky, častým jevem 
bylo proto soužití s nevlastními sourozenci. Velmi rizi-
kovou bývala smrt matky krátce po porodu, což vedlo 
obvykle i k brzkému úmrtí novorozence.
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Nejrozsáhlejší a dle mého soudu zásadní část textu 
představuje pátá kapitola, členěná do řady podkapi-
tol, která se zabývá strategiemi neúplných rodin, jež 
mohou nést označení strategie přežití, hledání vý-
chodisek z nouze, ekonomika provizorií atd. Skoře-
pová uvádí čtyři různé cesty, jimiž mohli jít v daných 
podmínkách ovdovělí, přičemž každé z nich věnuje 
detailní rozbor a popis, doplněný množstvím tabu-
lek. Jednou z nich bylo uskutečnění nového sňatku 
při zachování stávajícího sociálního postavení. Do 
této skupiny náleželi mladí ovdovělí, kteří neměli 
žádné děti, případně jejich nízký počet. Další mož-
ností bylo dlouhodobé samostatné držení usedlosti 
do doby, než bude předána dospělému dědici, další 
odchod na výměnek spojený s odstoupením z pozice 
hospodáře či hospodyně. Zvláštní skupinu vytvářela 
kategorie podruhů, které autorka pojímá jako osoby 
žijící na cizí usedlosti bez příbuzenského vztahu k ro-
dině hospodáře. Nejvíce pozornosti autorka věnovala 
první variantě, která byla podílově nejzastoupenější 
u vdovců, u vdov to byl odchod na výměnek. V textu 
je zdařile rozpracována genderová problematika, 
zvláště odlišné  možnosti vdovců a vdov při uzavírání 
nového manželství. Analyticky jsou doloženy sňatky 
vdovců a to i třetích, uzavírané po dovršení 50. roku 
věku, stejně jako odlišné postavení vdov, které s ná-
stupem čtyřicítky spojené s končící plodnou etapou 
jejich životního cyklu měly naději na uzavření nového 
manželství v podstatě nulovou. Pozornost je věnována 
věkovým rozdílům ovdovělých při uzavírání nových 
sňatků a ohlasem věkově nerovných manželství. Stále 
platilo, že uzavření sňatku je branou k dětem a ty spl-
ňují prvořadý a zásadní smysl tohoto životního kroku, 
proto manželství starého muže s mladou ženou bylo 
odsuzováno jako nemravné. V daném kontextu nebylo 
zapomenuto ani na naznačení hodnot vdovců různého 
věku a majetku na sňatkovém trhu. Potvrzuje předpo-
klad, že ani majetný a mladý vdovec neměl takovou 
pozici při hledání nové partnerky jako svobodný ma-
jetný (předpokládalo se např. nižší věno). Pro neosedlé 
obyvatelstvo plnilo nové manželství podle autorky spí-
še pomoc v každodenním životě než vzestup v oblasti 
sociální mobility. I zde se však objevily rozdílnosti 
z hlediska genderové optiky. Zatímco podruzi zůstali 
i po novém sňatku neosedlými, podruhyně si zlepšily 
své sociální postavení, vdaly se za osedlé. Na panství 
se odehrávaly nejčastěji nové sňatky chalupníků a ře-
meslníků, kteří tvořili lidnatostní základ dané komu-
nity, jednalo se o homogamní manželství, uzavíraná 
uvnitř jedné sociální vrstvy. Dalším analyzovaným 
výzkumným polem bylo zjišťování, do jaké míry po-
čty a věk sirotků ovlivňovaly šanci vdovců a vdov na 
uzavření nového sňatku. Stávalo se, že nový pár měl 
děti z předchozích manželství a ještě další zplodil, což 
značně komplikovalo majetkové i dědické poměry na 
usedlosti. Za největší nebezpečí se považovala situace, 
kdy prozatímní hospodář chtěl obejít sirotky a předat 

majetek, který vyženil, svým vlastním dětem v případě 
sňatku s vdovou. Docházelo proto někdy ke sňatkům 
mezi příbuznými (nutný dispenz). Vdova si vzala bra-
tra zemřelého partnera (levirát), vdovec se oženil se 
svou švagrovou atd.

Předávání venkovských usedlostí v důsledku smrti 
hospodáře, výrazně méně hospodyně, náleží k probá-
daným tématům české i evropské historiografie. Au-
torka poměry na Novorychnovsku řešila v kontextu 
současných teorií, například J. Hajnala o západo-
evropském modelu rodiny. Dnešní mikrohistorické 
výzkumy jeho teorii zpochybňují. Pravděpodobnější 
byla existence různých systémů, přičemž i v rámci blíz-
kých lokalit lze doložit významné rozdíly. V českých 
poměrech hrál zásadní roli fakt rozdílného právního 
postavení zakoupených a nezakoupených usedlostí, 
kdy jen hospodáři zakoupení směli grunt odkazovat 
i prodávat. Rovněž bylo třeba zohlednit rozdílnou 
právní pozici genderově, když i ženy po roce 1791, 
pokud byly spolumajitelkami usedlostí, mohly v pří-
padě ovdovění předat majetek podle své vůle. Autorka 
v této souvislosti upozorňuje na problém obvyklé nee-
xistence zápisu vdov do gruntovních knih. Postavení 
žen v oblasti právní praxe bylo obecně výrazně horší, 
ve všech možných případech panovala faktická i men-
tální snaha, aby byly ženy zastupovány muži. V dané 
situaci proto byl vyvíjen tlak, aby došlo v případě 
ženy vdovy alespoň k formálnímu převedení majetku 
na mužského dědice. Z žádných pramenů evidenční 
povahy proto nelze zjistit, kdo byl v takové domácnosti 
skutečně uznávanou hlavou rodiny. Komparací s vý-
vojem na jiných panstvích, která již jsou zpracována, 
lze vyvodit jediný závěr, totiž, že poměry se v lokál-
ním měřítku i u nás lišily. Někteří badatelé považují 
samostatné hospodaření vdov v dané časové periodě 
za projev počátků ženské emancipace v ještě tradiční 
společnosti, s čímž Skořepová nesouhlasí. Považuje 
tyto případy spíše za snahu zajistit sobě a své rodině 
přežití. Domnívám se, že její přístup i názor se více 
blíží skutečným poměrům, zvláště ve venkovské spo-
lečnosti. Předávání usedlostí se obvykle odehrávalo 
v jiné fázi životního cyklu ovdovělých, než tomu bylo 
u opětovných sňatků. V tomto případě bývali vdovci 
na prahu stáří (mezi 50 a 60 léty), vdovy o něco mladší, 
početně zcela převažovali muži.

Změna v držení usedlosti se mohla realizovat buď 
mezi živými, nebo nový hospodář získal statek v rámci 
dědického řízení v ceně, ze které se odečetl dědický 
podíl. Opět je problém dobře podán, také s využitím 
řady zajímavých tabulek. Autorka dochází k závěru 
o výměnkářích nacházejících se ve všech sociálních 
vrstvách, přičemž jejich životní podmínky bývaly 
v závislosti na velikosti majetku a sociální pozici vel-
mi různorodé. Nepatřili k pasivním členům venkov-
ských pospolitostí, často pracovali až do vysokého 
věku, zvláště v případě drobných usedlostí. Opět se 
projevily genderové rozdíly, mimo jiné také ve vnímání 
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vlastního stáří. Většina mužů po smrti ženy ještě dále 
hospodařila v čele usedlosti, zatímco většina starších 
vdov odcházela na výměnek. K preferovaným dědicům 
náleželi synové, dcery a jejich manželé přebírali used-
losti v poměru 4 ku 1.

Dalším výzkumným polem se staly životní pod-
mínky osiřelých rodin a v této souvislosti otázka ná-
mezdné práce sirotků, která na českém venkově bývala 
spojována s čelední službou, obvykle mimo domov. Na 
Novorychnovsku nebyla prameny téměř doložena prá-
ce sirotků v této pozici, obecně docházelo ke zvyšování 
věku čeledínů a děveček v první polovině 19. století, 
přičemž vzrůstal zájem o práci podruhů, kde byly na-
jímány celé rodiny. Daná skutečnost jistě, jak uvedla 
autorka, vychází z celkového ekonomického charakte-
ru panství v chudém kraji s nevelkou selskou vrstvou, 
kde byla naopak rozšířena práce nezemědělská, jakou 
bylo domácí předení a tkaní, u něhož se mohli dobře 
uplatnit jak staří lidé, tak i děti různého věku, aniž by 
opouštěli domov, tzn. i sirotci. Nejvíce sirotků žilo 
v rodinách, kde zemřela matka a otec přivedl domů 
macechu (139 rodin se 329 osiřelými dětmi), v případě 
vdov byl nejvyšší počet v rodinách, kde dlouhodobě 
vedla usedlost žena (75 rodin s 241 sirotky). Výrazně 
také převažoval počet rodin, kde odešla na výměnek 
vdova (61 se 127 sirotky), naproti tomu vdovci řešili 
odchod na výměnek jen v 19 rodinách s 39 sirotky. 

Zvláštní pozornost byla věnována úplným sirot-
kům, jejichž počet nebyl velký, více než polovina do-
vršila alespoň patnáct let v době ztráty obou rodičů. 
Byl proveden rozbor s tabulkami a grafy, kdy autorka 
např. zjišťovala věk při úplném osiření, počet sirotků 
připadajících na jednu rodinu, prodlevu mezi úmrtím 
rodičů atd. V textu se objevují vhodně začleněné po-
pisy osudů jednotlivých rodin takto postižených. Při 
péči o ně plnili důležité funkce jejich strýcové.

Samostatně je pojednáno téma poručníků sirotků, 
tj. jejich právní zastoupení a správa zděděného majet-
ku. K řešení tohoto úkolu byla k dispozici pozůstalost-
ní řízení a agenda vzniklá činností vrchnoporučenské-
ho úřadu. K dispozici bylo 152 osiřelých potomků ze 
70 rodin (12,7 % ze všech), časově šlo o období po roce 
1811, kdy se v důsledku přijetí občanského zákoníku 
změnily právní poměry zástupců těchto dětí. Obvyk-
le byl ustanoven jeden poručník pro všechny sirotky 
z manželství. Nejčastěji jimi byli blízcí příbuzní, po-
ručníkem se mohla po roce 1811 stát i žena. Poručník 
obvykle bydlel ve stejné obci jako sirotci. Nejčastěji 
jimi byli strýcové, také se objevovali prarodiče, ne-
vlastní bratři, otčímové, švagři, z nepříbuzných rych-
táři, představitelé samosprávy, bohatí sedláci atd. Je 
zajímavé, že v roli poručníků se neobjevovali kmotři, 
kteří měli plnit poslání duchovního příbuzného. Širo-
ce je pojednáno o vrchnoporučenském úřadu a sirotčí 
pokladně.

Výzkumná část monografie končí nejobtížnější 
sedmou kapitolou pojednávající o perspektivách osi-
řelých. V zorném poli je pokus o řešení výše dědického 

podílu po smrti otce, která se odvíjela od jeho majetku 
a rozpočítávala na části určené jednotlivým členům ro-
diny. Smrt matky nevedla k tomuto kroku ani v přípa-
dě, že byla hospodyně spolumajitelkou. Stávalo se tak 
až po smrti celého páru. Kapitola odkrývá mnoho pro-
blémů a je dokladem nerozvinutí tématu majetkových 
poměrů na venkově při osiření a ovdovění v českém 
vědeckém prostředí. Otcové stanovovali stejné částky 
svým potomkům i z různých manželství. Vyšší podíl 
byl prameny doložen v případě handicapu osiřelého 
(např. zdravotního stavu, nemanželského původu). 
Text se opírá o seznámení čtenářů s konkrétními osudy 
sirotků a jejich rodin. Tabulkově je např. zpracována 
výše podílů pro sirotky po otci i po matce s ohledem na 
sociální postavení otce. Počty, s nimiž mohlo být pra-
cováno, jsou  nízké a velmi nízké. Typickým jevem byla 
stálá zadluženost obyvatelstva, která nebyla dobově 
vnímana jako negativní faktor. Kýženou perspektivou 
nejen sirotků bylo uzavření sňatku, které se vnímalo 
jako vrchol životního cyklu.

V obsáhlém závěru Skořepová rekapituluje celou 
práci a akcentuje ty výsledky, jimiž posunula pozná-
ní zvolené tématiky kupředu. Patří k nim zejména 
genderové uchopení řady dílčích problémů, které tím 
otevřelo nové pohledy na rodinný život našich před-
ků, zpřesnilo a zkorigovalo nejen stávající vědomos-
ti, ale i naše mnohdy mylné představy. Významný byl 
vskutku komplexní přístup jak z pohledu generace 
ovdovělých, tak generace osiřelých dětí. Kvalitu mo-
nografie podtrhuje důsledná snaha o komparaci s vý-
zkumy doma i v zahraničí. Ke kladům patří brilantní 
teoretické zvládnutí a netradiční metodické postupy. 
K nezanedbatelným pozitivům náleží dobře stylizo-
vaný text, jazyková obratnost, která zvyšuje čtivost 
práce. Práce je doplněna přílohami s 27 tabulkami 
a 15 grafy, pečlivě zpracovaným seznamem prame-
nů, literatury, zkratek, tabulek, grafů a podrobným 
anglickým resumé.

Ludmila Nesládková

CUBALA, Agnieszka: Sten pod pachą, bimber w 
szklance, dziewczyna i... Warszawa : życie codzienne 
powstańczej Warszawy. Warszawa: Bellona, 2015, 
528 s. ISBN 978-83-11-13954-1.

Polská historička a někdejší pracovnice Muzea 
varšavského povstání si za téma svého výzkumu zvo-
lila významnou, dodnes silně medializovanou a v řadě 
ohledů kontroverzní událost novodobých polských 
dějin, tedy povstání, jež proběhlo v hlavním městě od 
počátku srpna do prvních dnů října 1944. Předmě-
tem jejího zájmu se ovšem nestává průběh bojových 
operací ani politický kontext, namísto toho se Cubala 
zaměřuje na aspekty každodennosti. Užití tohoto ter-
mínu v případě extrémní válečné situace může působit 
nepatřičně, autorka však zdařile dokládá, že během 
třiašedesáti dnů bojů o Varšavu se vytvořil zvláštní 
systém hodnot, zvyklostí a praktik akceptovaných 
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značnou částí populace. K tomu nesporně značnou 
měrou přispěl vysoký stupeň organizovanosti pol-
ského „podzemního státu“ již v době před povstáním.

Kniha je psána poměrně čtivým a laické veřejnosti 
srozumitelným stylem. Pro nezasvěcené čtenáře však 
může být poněkud nestravitelnou, jelikož autorka 
zpravidla u uváděných jmen povstaleckých i němec-
kých velitelů nespecifikuje bližší údaje, stejně tak 
mnohé další informace o vojenských a politických 
souvislostech jsou pouze naznačeny. Text je tedy ur-
čen zejména poučenému publiku. Pro širší čtenářský 
okruh by bylo vhodné publikaci opatřit závěrečným 
chronologickým přehledem a slovníčkem osobností.

Výzkum se opírá především o pamětnická svě-
dectví, ale též o zevrubné archivní rešerše. Cubala si 
nevšímá pouze otázek stravování, zásobování, hygie- 
ny a zajišťování dalších potřeb, věnuje se také otáz-
kám informovanosti, propagandy a humoru v řadách 
povstalců i obyvatel města. V neposlední řadě pak 
zkoumá fenomén sňatků uzavřených během povstání.  
Ocenění zasluhuje především fakt, že se autorce daří 
vyvarovat se častého neduhu prací z dějin každoden-
nosti, tedy přílišné generalizace. Cubala s hlubokou 
znalostí problematiky reflektuje specifika vývoje v jed-
notlivých částech polské metropole a také proměny 
situace v průběhu povstání. Taktéž je třeba zdůraznit, 
že se text nesoustřeďuje pouze na samotné účastníky 
bojových akcí, ale všímá si také situace civilistů včetně 
tzv. robinsonů, tj. jednotlivců, kteří přežívali v úkry-
tech v částech města obsazených německou armádou. 
Ač se autorka netají svým obdivem k povstalcům, 
nesklouzává k paušální glorifikaci a věnuje se i ne-
gativním jevům spojeným s válečnými událostmi. Co 
v publikaci poněkud chybí, je alespoň rámcové srov-
nání varšavských poměrů s analogickými situacemi ve 
městech zasažených moderními válkami.

Jistého zjednodušení se Cubala dopouští v kapitole 
o válečných zločinech spáchaných na povstalcích a ci-
vilistech. Ty autorka chápe především jako důsledek 
jisté otupělosti pachatelů navyklých na brutální postu-
py během bojů v SSSR a jako naplňování Hitlerových 
a Himmlerových rozkazů k exemplární destrukci Var-
šavy. Nezohledňuje však obecnější vliv dlouhodoběj-
ších nacionálních antagonismů vůči polské populaci, 
jimiž mohla být ovlivněna značná část příslušníků 
německých jednotek i útvarů Ruské osvobozenecké 
lidové armády.

Hlubší analýzu by zasloužilo složení bojujících 
jednotek obou stran. Vytknout lze také poněkud na-
hodilé řazení jednotlivých kapitol, z nichž některé bylo 
možno propojit do větších tematických celků. Např. 
pasáže o výstroji a výzbroji povstalců jsou nepocho-
pitelně odděleny několika nesouvisejícími kapitolami.

Přes drobné výtky recenzovaná monografie ne-
sporně představuje cenný příspěvek ke studiu váleč-
né každodennosti, jehož mnohé závěry lze využít jako 
podklad pro komparaci s poměry v českých zemích 
na jaře 1945.

Ondřej Kolář

STOLLBERG-RILINGER, Barbara: Maria 
Theresia : Die Kaiserin in ihrer Zeit : Eine Biogra-
phie. München: C. H. Beck, 2017, 1083 s. ISBN 
978-3406-69748-7.

K letošnímu 300. výročí narození české královny 
Marie Terezie vychází nejen v českých nakladatel-
stvích množství hlavně popularizačních prací. Nej-
větší pozornost si zaslouží práce uznávané německé 
historičky prof. Barbary Stollberg-Rilinger, která na-
bízí komplexní a v mnohém inovativní pohled nejen na 
osobu Marie Terezie. Autorka se na rozdíl od mnoha 
obdobných monografií o životě a době Marie Terezie 
neomezuje na strohý popis politických dějin a milita-
rií, ale snaží se podat ucelený obraz panovnice a jejího 
okolí, přitom také postihnout rituály a každodenní ru-
tinu dvora. Rovněž nepomíjí život poddaných, jejich 
víru a strasti ve vztahu ke státu a záměrům panovnice.

Již v úvodní kapitole věnované narození, dětství 
a dospívání Marie Terezie autorka narušuje konti- 
nuální životopisné vyprávění popisem rituálů a obřadů 
spojených s narozením, křtem a také svatbou. Zajímá 
ji také svět okolo mladé následnice trůnu. Větší prostor 
je následně věnován počátkům vlády Marie Terezie, 
hlavně pak tzv. slezským válkám, vztahu panovnice 
k armádě, ale také např. zevrubnému zhodnocení 
válečné propagandy z pruské strany, dále popisu 
rozložení sil v Říši a také bilanci reformní činnosti 
panovnice v oblastech soudnictví, školství a v nepo-
slední řadě také v poddanské otázce. Důraz je přitom 
kladen na vztah Marie Terezie k reformám a blízkým 
spolupracovníkům.

Velmi zajímavou je kapitola s názvem Politika těla. 
Zde se autorka zaměřila na vnímání krásy a vlastností 
Marie Terezie, ale také na dobové vnímání lásky, inti-
mity či manželství, a to nejen u samotné panovnice, ale 
i mezi poddanými. Do každodenního života na dvoře 
umožňuje autorka nahlédnout při vykreslení dvor-
ských ceremoniálů nebo průběhu a organizace audien-
cí poddaných, a to z pohledu panovnice i poddaného. 
Dále se zaobírá například protokolem nebo zábavou na 
císařském dvoře. Velký důraz je také kladen na rodinu 
Marie Terezie, především na její děti, u kterých autor-
ka nastiňuje jejich běžný život, sociální kapitál a život-
ní osudy. Největší pozornost je pochopitelně věnována 
roli syna Josefa a jeho vztahu k matce. V zevrubném 
popise náboženských poměrů monarchie má své místo 
i osobní zbožnost panovnice, ale také boj proti magii 
a šarlatánství. V epilogu připomíná autorka proměny 
hodnocení panovnice a její vlády, následně vyzdvihuje 
její vlastnosti a připomíná její schopné rádce. Kniha 
na závěr obsahuje také velmi zajímavý glosář pojmů 
a genealogické tabulky.

Barbara Stollberg-Rilinger tedy vytvořila z čet-
ných, částečně i málo známých pramenů jedinečný 
portrét Marie Terezie, když ukázala panovnici v růz-
ných životních rolích a zasadila své vyprávění do kom-
plexního popisu celé epochy jejího života.

Michal Kubica



225Literatura Recenze a zpRávy o liteRatuře 

ŠOPÁK, Pavel: Město muzeí : Opava 1814–1989. 
Opava: Slezské zemské muzeum, 2016, 175 s. ISBN 
978-80-87789-37-7.

Z pera historika umění Pavla Šopáka vzešla loni 
publikace věnující se vzniku muzejních institucí v Opa- 
vě, jejich charakteru a osudům do 80. let 20. století. 
Kniha je rozčleněna do třinácti kapitol. V prvních sed-
mi autor zachycuje konstituování jednotlivých sbírek 
a muzejních institucí, které měly své počátky ve škol-
ních kabinetech, u soukromých sběratelů, vlastivěd-
ných badatelů či nadšených přírodovědců, a pojednává 
tak o založení Gymnazijního muzea, Slezského zem-
ského muzea pro umění a průmysl (později Muzeum 
císaře Františka Josefa pro umění a řemesla), Muzea 
matice opavské a Městského muzea. Zbývajících šest 
kapitol čtenáře seznamuje s jejich dalším vývojem 
a vznikem nových institucí v jednotlivých historických 
etapách: v období první republiky, během protektorá-
tu (přinášejícím sloučení prvních dvou výše zmíně-
ných opavských muzeí do Říšského župního muzea), 
v poválečném období, v 50. a 60. letech. Období tzv. 
normalizace je podchyceno v poslední kapitole nazva-
né příznačně Utopie moderny.

Přestože je kniha prodchnuta hojnými citacemi, 
není to na úkor hlavního textu a odkazy na archivní ma-
teriál i na literaturu se zdají být účelné. Součástí pub- 
likace je jmenný a místní rejstřík, stejně jako soupis 
vybrané literatury k tématu čítající víc než tři stovky 
záznamů. Obrazový materiál je černobílý a jedná se, 
s výjimkou dvou plánů a jednoho přetisku malířského 
portrétu, o fotografie (výstav, exponátů, budov) a fak-
simile dobových dokumentů.

Ke kladům knihy patří snaha o vyváženost, dále 
osobitá a vyzrálá stylistika, stejně jako srozumitel-
nost, věcnost a schopnost autora uvést věci do širších 
souvislostí. Překlepy na s. 35, 38, 83, 86 a 132 nejsou 
vzhledem k rozsahu čistého textu (141 s.) nijak zá-

važné, ale přesto působí lehce rušivě. Chvályhodná 
je polemika s historickým datem 1814 jako datem 
založení gymnaziálního muzea v Opavě, do které se 
autor pouští navzdory tradici, autoritám a soudobému 
marketingu.

Šopákovo dílo nám mj. ukazuje, kterak si každý 
politický režim hleděl najít oporu i v takové oblasti 
kultury, jakou je muzejnictví. Zjevné to bylo během 
německé okupace a posléze v období komunistické 
nadvlády (vliv ideologie na historické výstavy, kon-
cepce hrabyňského památníku jako nepřímá reakce 
na srpnovou okupaci, selektivní skartace Bezručovy 
písemné pozůstalosti apod.). Ovšem ani v období prv-
ní republiky, jak autor ukazuje, nebyla muzea prosta 
politického vlivu. Na pohled znatelné to bylo v pří-
padě plošného vystřídání rakouské vojenské tradice 
legionářskou tematikou, ale tlaky se nevyhnuly ani 
zemědělské a přírodovědné sféře, což dokládá pro-
pojení agrární strany a jejich exponentů s opavskou 
pobočkou Československého zemědělského muzea. 
Přidanou hodnotu bych spatřoval ve zdařilém při-
blížení biedermaierovské Opavy, kulturního klimatu 
města v době před a po první světové válce a v důvo-
dech, které vedly k zakládání zdejších muzeí. Nemé-
ně zajímavé jsou dobové náhledy na funkci Zemského 
muzea (zemský princip, měšťanská iniciativa, slezská 
identita, idea vzdělávací a osvětová), které si čtenář 
může konfrontovat s realitou napříč různými érami 
a koneckonců i s dnešním postavením muzeí v životě 
veřejném a kulturním. I přes zaměření na relativně 
úzké regionální téma, poskytuje kniha cenné infor-
mace o fungování muzejních institucí jako takových 
a odkrývá pozadí věčného zákulisního dění v muzej-
ní praxi, kde se střetávají myšlenky, vize, ba i vkus 
jednotlivých kompetentních osobností a které bývá 
návštěvníkům a veřejnosti obyčejně skryto.

Jan Gromnica


