PhDr. Jan Lhoták, Velkostatek města Sušice. Od městských
(šosovních) vesnic k robotní abolici a jejím výsledkům.
Posudek disertační práce
Na disertační práci PhDr. Jana Lhotáka je patrna dlouhodobá příprava.
Autor publikoval již řadu materiálových i metodických příspěvků k širšímu
tématu pozemkového zázemí královských měst a má důkladný přehled o
tematice v mezinárodním kontextu, zejména středoevropském. Skorem bych
řekl, že disertace měla být nazvána výstižněji jako pojednání o poddanském
zázemí zeměpanských měst v českých zemích v rámcích střední Evropy,
doložené na příkladu Sušice. Tak alespoň pojednal o problematice v úvodní
kapitole se znalostí přístupů v odborné zahraniční (u nás bohužel skrovné)
literatuře.
Rozsáhlou disertaci tak posuzuji jako zdařilý pokus spojit mikrohistorické
(regionální) bádání s makrohistorickým řešením problému obecnější dějinné
povahy. Což lze uvítat jako možnou z nosných cest našeho dějepisectví.
Z tohoto pohledu jsem rovněž předloženou práci sledoval a posuzoval jako jistý
novátorský počin v naší současné historiografii. Oceňuji podkapitolu I/2, jež
vytkla tyto základní teoretické a metodické problémy. Podle toho pak autor
postupuje v dalším výkladu, kde systematicky člení jednotlivé kapitoly vždy do
tří tematických bloků, tvořených dvěma kapitolami.
Ke konkrétnímu problému mikrohistorického studia přistupuje autor nejprve se
zřetelem k syntéze obecného obrazu základních problémů daného období, kde
kriticky zvažuje výsledky dosavadního bádání, aby pak přešel k důkladné
mikrohistorické analýze (v daném případě velkostatku města Sušice) a podle
jejích výsledků posuzuje, případně v mnohém rozšiřuje, dosavadní poznatky.
Ověřuje přijímané hypotézy či potvrzuje závěry dosavadního bádání a
mnohostranně je rozšiřuje vlastními poznatky, jež zároveň klade jako základ pro
pokračování studia dané problematiky. Opakuji, že takový přístup je mi velice
blízký, podněcuje zamyšlení o dalším metodickém vývoji historiografie, jež
s prospěchem využívá kombinace přístupu mikro a makrohistorických metod.
Samotnou problematiku velkostatku města Sušice od 16. do poloviny 19.
století pojal v širokém spektru otázek někdy až minuciózní povahy. Zpracoval za

tím účelem velké množství dochovaných fondů archivu města Sušice,
poskytujících údaje o životě hospodářském, sociálním, demografickém i
kulturním, doplnil je heuristickou rešerší v našich i zahraničních archivech. O
takovém širokém heuristickém záběru svědčí i v práci uvedený seznam
použitých pramenů (s.651-666, včetně vydaných). Úctyhodný je i rozsah
odborné literatury, domácí i zahraniční, již použil (viz s. 666-706).
Oceňuji dobré rozvržení disertační rozpravy, její stylistickou i jazykovou
úroveň. Neobyčejně pracný byl nepochybně i výběr velmi rozsáhlé části příloh
ve druhém svazku disertace.
Na závěr mohu jen s potěšením konstatovat, že předložená disertační
práce PhDr. Jana Lhotáka nejen splňuje, ale převyšuje standardně kladené
požadavky a proto ji velice rád doporučuji k obhajobě.
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