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Tomáš Bosák

historie   -vývoj lidské společnosti
                -věda o minulosti lidské společnosti, vědecké objasnění minulosti z hlediska přítomnosti (historiografie, dějepisectví)s
historická práce –je tvůrčí, přejímá již známé poznatky, směřuje od relativní k absolutní pravdě
  -rovina informační –seznamování se stavem a novými poznatky v oboru
  -rovina badatelská –vlastní výzkum, vědeckost, erudice
etapy historikovy práce: a) heuristika (shromáždění)           x           a) volba tématu a stanovení problému   
		            b) kritika (rozbor a zhodnocení)                b) zjištění zda bylo téma předtím zpracováváno
		            c) interpretace (výklad)                             c) zjištění okruhu pramenů (hodnocení dok.hodnoty)
		            d) syntéza (spojení a zpracování)              d) rekonstrukce hist.procesů na základě studia
	                                                                                                  e) adekvátní jazykové vyjádření a zveřejnění poznatků
tj.: stanovení tématu (časové, regionální, stupeň, hloubka, forma, metody..)                                                                informační
     zjištění dosavadního zpracování  zvoleného tématu (zjištění encyklopedické, bibliografické,..pram.základu)  =    fáze výzkumu
     heuristika + kritika (shromažďování, hodnocení, třídění)
     interpretace + syntéza (rekonstrukce hist.procesu, závěry, stylistické vyjádření, publikování)
informační zdroje –nutno rozdělit na část přímo studovanou a na část používanou k bibliografickým účelům
               - histor.věda pracuje s informacemi převzatými a informacemi získanými z původních hist.pramenů
             -informace –údaj či poznatek s obsahem převedeným do sdělitelné formy
                (->dokument –hmotný předmět obsahující zafixovanou informaci; prostředek jejího přenosu v čase a prostoru)
                 -dělení: a) elementární a stálé informace (slovníky,syntézy, příručky)
                              b) orientační a heuristické inf. =sekundární informace (pomáhají zjistit, vyhledat a využít předchozí)
                              c) již známé a zveřejněné věcné poznatky (=obsah odborné literatury)
                              d) nejrůznější svědectví a sdělení
    -bádáním a výzkumem inf.vzniká informační fond..a) sekundárních informací (odkazuje na vlastní literaturu)
	b) faktografických informací (např.konspekt, překlady)
	c) vlastních infor. zdrojů (knihy, časopisy, výstřižky)
Bibliografie   -1) nauka o soupisech literatury	
                       2) nauka o účelném zpracování informačních zdrojů
                       3) hotové seznamy a přehledy publikací

   dělení:   a)všeobecná                  a)..knih, periodik, recenzí	     	a) průběžná (zpracována hned po vydání)  
                b)speciální                      b)..článků, map, grafik	b) retrospektivní (zpětně pro určité období)
                 	c)..bibliografií

a) mezinárodní	a) primární (s pramenem v ruce)	a) registrující (bez ohledu na obsah)
b) národní	b) sekundární (z jiných bibliografií)	b) výběrová (výběr k danému okruhu)
c) regionální a místní

skrytá bibliografie –nikoli samostatné dílo ale jen příloha či součást publikace (seznam použité literatury, citace)
        - bývá buď ve formě prostého bibliografického záznamu či s anotací (stručnou charakteristikou obsahu)
    bibliografický záznam –vytváří stručnou přesto co nejúplnější informaci o publikaci (autor, titul a podtitul, překladatel,
          vydání, místo, nakladatelství, vydavatel, tiskárna, rok, formát, rozsah, náklad, cena, odkazy na autora, anotace
rešerše –bibliografický soupis dokumentu (literatury,pramenů)
            a) faktografické (věcné info.k tématu)	a) úplné	a) jednorázové (k určitému datu)
             b) dokumentografické (soupis dokumentů)    b) výběrové	b) průběžné (vydávány periodicky)
 +bibliografické a informační pomůcky
      např.:referát –zpráva o literatuře v odborných časopisech, zachycují stručně obsah

Literatura –inf.již odvozené a vyvozené z pramenů
             a) pomocná      -pomůcky:  heuristické (bibliografie, rešerše, referáty, recenze) –slouží k vyhledání literatury a pramenů
                                                         faktografické (syntézy, učebnice, přehledy, encyklopedie)
                                                         metodické (práce o metodologii, pomocných vědách..)
             b) odborná (práce původní –na zákl.vlastního zkoumání ;či kompilační –na zákl.studia jiné lit.)
             c) populárně-vědecká (nepublikuje nic nového, ale přehledně vykládá a shrnuje poznatky širšímu okruhu čtenářů)
    

Pramen – prvotní zdroj informací; vše co vzniklo v procesu hist.vývoje společnosti z činnosti lidí a jejich života
                a zachovalo se jako pozůstatek sloužící k poznání minulosti   -bezprostřední součást a odraz hist.procesu
              -výsledek lidské činnosti  vhodný pro poznání a ověřování historických faktů (Ernst Bernheim)
   dělení: I) podle formálních znaků          II) podle původu / J.G. Droysen ->E.Bernheim/	III)podle inf.struktury
  a)písemné	a) památky         a) pozůstatky (bezprostřed.)	  a) bezprostřední (psané, nepsané)
  b)nepsané (hmotné,obrazové)      b) pozůstatky -> b) tradice (zprostředkované)      b) zprostředkované (psané,neps.)
  c)tradované ústně	 c)prameny

IV) podle obsahu	V) podle typu
               a) ergotechnické (hosp.činnost)	   a) písemné	e) lingvistické
  b)sociotechnické (vzájemné spol.působení)	   b) hmotné	f) fotografické a filmové
  c)psychotechnické (materializované vědomí)	   c) etnografické	g) fonografické
  d)tradice (žijící lidé, přenášeny nezměněny)	   d) ústní či folklórní

PRAMENY PÍSEMNÉ
  -I) Písemnosti institucionálního původu  -výsledek činnosti instituce (předmět zkoumání diplomatiky)
      podle formy:
        -A) listiny –písemné zachycení právního pořízení; pevná struktura
        -B) spisy (akta) –písemné pozůstatky úředních jednání které nemají charakter listin
	podání – vyjádření – zápis o jednání – koncept a čistopis vyřízení – priora (přílohy)
        -C) úřední knihy –Kopiáře (Kancelářské knihy); formy dochování: originál, koncept, opis
	pomocné knihy – a) podací protokoly (zachycen vývoj spisu)
	b) index (záznam obsahu spisové agendy)
	c) élench (záznam spisu v pořadí jako ve fasciklech)

   podle společenského účelu:
     A) sdělovací –úřední a diplomatická hlášení, situační zprávy
     B) pamětní –městské pamětní knihy (->kroniky), farní pamětní knihy, školní kroniky
     C) pojišťovací –zajišťující institucím i jednotlivcům různá práva; tj. listiny vysvědčovaní, dispozitivní, privilegia,..
	desky Zemské (Kvaterny půhonné, Kv.Trhové), desky Dvorské, Městské knihy (berní, počtů, kancelářské)
                             části: protokol, text, eschatokol
     D) evidenční –urbáře, katastry, matriky, seznamy duší, zpovědní seznamy, soupisy obyvatelstva
     E) normativní –sněmovní artikuly (snešení), vrchnostenská a cechovní nařízení (hospodářské instrukce)
     F) vnitroinstitucionální –kancelářské řády, protokoly sjezdů politických stran..atd.

-II) Písemnosti osobní povahy
   -A) Literární a písemná pozůstalost – osobní doklady,korespondence, rukopisy (deníky, memoáry, zápisníky),
	 institucionální a veřejný materiál, ilustrační materiál, dokumenty rodin.příslušníků..
   -B) Osobní korespondence – subjektivní prameny různého druhu – např.deníky
   -C) Deníky –rukopisné, publikované

-III) Literární narativní prameny – soubor neadresných pramenů – tj.legendy, anály, kroniky, pověsti, písně, cestopisy, paměti,
                                                       autobiografie, publicistika..

PRAMENY NEPSANÉ
 -I) Hmotné
      A) Přímé – např. kosterní pozůstatky
      B) Nepřímé – hmotné produkty lidské činnosti: např. památky (movité, nemovité), nástroje, sídliště, předměty

-II) Obrazové
      A) vlastní obrazové – kresby. obrazy, grafiky, filmy, fotografie
      B) symbolické – mapy, plány, schémata, indikační skicy

PRAMENY TRADOVANÉ ÚSTNĚ – jsou nezapsány a ústním podáním přenášeny
                            -např.: přísloví, pořekadla, pranostiky, písně, anekdoty,…

EDICE – nejvyšší forma zpřístupnění historického pramene, vzdávána jako celek nebo ve formě regest
            -základem je originál písemnosti či nejbližší kopie
   úvod – seznam zkratek (abec.) - rozvrh– soubor dokumentů (řazeny chronologicky či tématicky  - pořad.číslo, datum a místo vydání, původce a příjemce, struč.vyjádření obsahu, údaje o vyhotovení – poznámkový aparát    
  -A) vědecká – kritická náročnost, nutně vybavena úvodem(způsob přípravy, uspořádání), poznámkovým aparátem, rejstříky
  -B) vědecko-popularizační
  -C) pedagogicko-naučná
  též edice historických, právně-historických (Kniha tovačovská, Knihy půhonné a nálezové, Vladislavské zřízení Zemské) a
    literárních dokumentů                                                  
Scriptores Rerum Bohemicarum
Codex Diplomaticus et epistolaris Moraviae (Ant.Boček)
Archiv Český
Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae
Sněmy české
Monumenta historiae Bohemica
Fontes Rerum Bohemicarum (J.Emler)
Codex Iuris Bohemici

KRITIKA PRAMENŮ –studování míry pravosti a pravdivosti pramene
-A) Vnější –zjišťuje pravost pramene, autentičnost (falza, spuria), časový, autorský a místní původ, okolnosti vzniku
                  - formální vnější znaky pramene (formát, psací látka)
 -B) Vnitřní –kompetentnost pramene pro dané téma, míra shody s historickou skutečností,  autor, nutná komparace
                   -jednoduše analýza a kritika pramene
Interpretace(výklad)-pramen nutno hodnotit jako celek, zkoumat jazyk a jeho proměny(sémantika),porozumění době a reáliím


METODOLOGIE
 I) určuje obecné principy a způsoby poznání dané problematiky (tj. navrhuje metody)
 II)formuluje pravidla a procedury realizace navrženého postupu, příp.kombinace technik (provedení metody samotné)
 III)přímo techniky jako souhrn nástrojů a dovedností potřebných pro bádání

-Poznání zprostředkované (nebyli jsme svědky) –klíč.roli hrají prameny, hist. fakt je konstrukcí vytvořenou historikem
    -mimopramenné –volba tématu, formulace, ověření, aplikace metod, řešení problému, zhodnocení údajů
                               -uplatňuje se mimopramenné vědění = znalosti a schopnosti historika
    -pramenné –heuristika, vnitřní kritika, vnější kritika, informace z pramene

 A) Metoda indukce –empirické studium, od jednotlivostí k obecnostem (zobecňování)
          -úplná indukce – typická forma, zobecňování na základě znalosti všech prvků souboru
          -neúplná indukce –neznám charakteristiku všech částí a zobecňuji tedy ba základě znalosti části prvků souboru
          -indukce vědecká –nalezena jakási podstatná souvislost podmiňující existenci charakteristiky
 B) Metoda dedukce –formálně-logické studium, od obecného faktu k jednotlivostem
        -je nutné premis –výchozí tvrzení (čím víc tím líp)
 C) Metoda přímá –získáváme historické informace z pramene, ve kterém jsou přímo a jednoznačně obsaženy, klademe si 
                 jednoduché otázky (jak se to stalo), velmi se podobá kritice daného pramene
 D) Metoda nepřímá –k poznání minulosti využíváme též příbuzné a analogické prameny , hledáme fakta které lze nepřímo vyčíst
            či vyvodit, uplatňuje se též mimopramené poznání; nebezpečí dohledávání informací k předem rozhodnutým tezím
            -klademe si otázky složitější (Proč se to stalo)                                
 E) Metoda progresivní –události sledovány tak jak po sobě následovaly, postup historika paralelní s průběhem historického
        procesu;   postupujeme souběžně s časovou osou= Přístup diachronní
 F) Metoda retrospektivní –posuzujeme dřívější děje podle pozdějších (opět přístup diachronní)
 G) Metoda strukturní –studujeme vztahy mezi vzájemnými prvky;  převažuje mimopramenné poznání
                                   -sledujeme prvky současně a v téže době = Přístup synchronní
 H) Metoda kvantifikace –nutná čísla, statistika
       -období předstatistické –do18.stol –evidence necílevědomá –např. velikosti armád
       -období protostatistické –statistika je již cílevědomá nikoli však primárním důvodem –např.pozemkové knihy
       -období statistické –statistické účely jsou již vědomé a cílené –např.statistické ročenky
 I)Metoda sondy –používáme je-li velké množství dostupného materiálu, vzbereme a zpracujeme malý reprezentativní vzorek,
         -je nutné objektivní zastoupení všech druhů a tedy dobrý výběr (náhodný, systematický)
        -důležitá je též konfrontace poznatků, výstupy pomocí grafického zpracování
 J)Metoda filologická –zkoumání vývoje jazyka a časově zařaditelných změn(jména), využíváno k verifikaci
 K)Metoda komparativní –určování shod a rozdílů, seskupení objektů do skupin, zařazení do kontextu..
                                        -můžeme postihnout i analogické jevy a vyplnit tak mezeru vzniklou nedostatečnými informacemi
 L)Metoda typologická –třídění a kategorizace; -nejprve komparujeme,pak zvolíme kriterium a podle něj řadíme do souborů
           -porovnáváme zvlášťe stabilní složky (zvláštní typ metody = periodizace)
 M)Metoda biografická –přístup ke společnosti prostřednictvím poznatků o životě jedinců
 N)Metoda geografická –geografický přístup k historické problematice (práce s mapou)
 O)Metoda analýzy a syntézy –soubor rozložíme na jednotlivé části které rozebereme a opětovně spojíme

ARCHIVY –úkolem shromažďovat,uchovávat, ochraňovat, evidovat a zpřístupňovat historicky cenné písemnosti vzniklé z 
   činnosti stát.,měst.a obecních orgánů či právnických a fyzických osob
 -archivní fond –pochází od 1 původce (provenienční princip) 	-fondy tvořeny arch.jednotkami-každá má vlastní signaturu
 -archivní sbírka –soubor archiválií téhož druhu ale od různých původců
        -písemnosti ukládány jako knihy nebo uloženy v kartónech
     fondy se dělí na inventární jednotky –jedna listina, kniha, či spisy jedné signatury
 archivní pomůcky – slouží pro orientaci v archivu a pro evidenční účely
  -A)Průvodce –stručná charakteristika všech fondů a sbírek v příslušném archivu
  -B)Inventář –zpracován ke každému fondu, všechny inventární jednotky fondu, signatura, stručná charakter.obsahu
  -C)Katalogy –jen k nejdůležitějším jednotkám, formou anotace popsán každý spis
         +tématické katalogy –popisují archivní materiál k jednomu tématu ze všech fondů různých archivů
          +rejstříky-uvádějí výčet dostupného archivního materiálu k danému heslu; tématické rejstříky a katalogy
SÚA – AZV(akademie věd, ministerstva vnitra..) – ZA(MZA Brno,Opava) – SOA(archiv města Prahy)– SokA – MěA – MA
Státní Ústřední archiv Praha-Chodov, MZA (Brno), ZA (Opava), Lobkovický archiv v Mělníku
zahraniční: Ostereichisches Staatsarchiv, Archiv papežské kurie ve Vatikánu

MUZEA A GALERIE–shromažďují, ochraňují a zpřístupňují hmotné(trojrozměrné)prameny
   -depozitáře (skladiště)    -expozice (výstavy)
  a) komplexní (národní, vlastivědná)                                 a) centrální
  b) specializovaná (soustředěná na 1 obor)                        b) regionální
  -v galeriích pak vystavovány předměty u nichž je důležitá estetičnost a emocionální působivost
Moravské Zemské muzeum v Brně (1817), Národní Muzeum v Praze, Muzeum hl.města Prahy, Národní technické muzeum, Vojenské historické muzeum
zahraničí: Historisches Museum (Vídeň), Galerie Belveder (Vídeň), Ermitáž (Petrohrad), Metropolitan Museum (N.Y)

KNIHOVNY
-počátky Břevnovský Klášter (995), ve 12.stol založena Knihovna Olomouckého biskupství (Jindřich Zdík), poté vznikají scriptoria –písařské dílny při klášterech a četné církevní knihovny (Rajhrad, Strahov,Vyšší Brod)
1348 –vzniká 1.světská knihovna –Knihovna Univerzity Karlovy
-po vynálezu knihtisku přichází rozmach šlechtických a měšťanských knihoven (16.stol.), koncem 18.stol.přichází rušení klášterů 
 a jejich knihoven a zakládání knihoven veřejných
 a) veřejné
 b) vědecké – všeobecné (státní, univerzitní, vědeckých ústavů)
                   - speciální ( Parlamentní knihovna, HÚ AV ČR..)
 katalogy: jmenný, předmětový, systematický (podle systému věd)
Ústřední Národní knihovna –Klementinum Praha (6,5 mil. svazků, fondy: univerzitní, národní, slovanský, ekonomický)
Knihovna AV ČR –vznikla r.1952 z Knihovny Král.české společnosti nauk (800 000 svazků)
Památník národního písemnictví –Praha Strahov (5000 středověkých rukopisů)
dále: Knihovna Národního muzea (Praha), knih.Náprstkova muzea, K. Uměleckoprůmyslového muzea
zahraniční: National Bibliotheke (Vídeň), Deutsche Bucherei (Lipsko), Knihovna Britského Muzea (Londýn), Knihovna kongresu
  

ČESKÉ HISTORICKÉ ČASOPISY                                             SVÉTOVÉ HISTORICKÉ ČASOPISY
Časopis společnosti vlasteneckého muzea (1827)                          Historische Zeitschrift (1859)
Časopis Matice Moravské (1869)				      Revue Historique (1876)
Slovanský přehled (1898)					      The English Historical Review (1886)
Jihočeský sborník historický (1928)			      Riviera Storica Italiana (1889)
Vlastivědný věstník moravský (1946)			       Kwartalnik historiczny (1877)
Soudobé dějiny						       Ostereichische Osthefte

ČESKÉ ENCYKLOPEDIE				     SVĚTOVÉ ENCYKLOPEDIE
Naturalis Historie (Plinius st.)				      Grand Larousse Encyclopédique
Etymologie (Isidor ze Sevilly)				       Der Grosse Brockhaus
Slovník naučný (10 dílů –Jungmann, Palacký)		       Meyer´s Neues Lexikon
Ottův slovník naučný					       Vielka Encyklopedia povšechna
Masarykův slovník naučný				       Bolšaja Sovietskaja Encyklopedia
Příruční slovník naučný					       Encyklopedia Universalis

ČESKÉ BIOGRAFICKÉ SLOVNÍKY			      SVĚTOVÉ BIOGRAFICKÉ SLOVNÍKY
Český biografický slovník 20.století			       Deutsche Geographische Encyklopedie
Kdo byl kdo v našich dějinách				       Neue deutsche Biographie
Československý biografický slovník			       Slovenský biografický slovník
Lexikon českých historiků					       Osterreichisches biographisches Lexikon

TOPOGRAFICKÉ PŘÍRUČKY				       CHRONOLOGICKÉ PŘÍRUČKY
Místopisný slovník historický Království Českého                          Československé dějiny v datech
Hrady, zámky a tvrze království Českého                                         Lexikon českých panovnických dynastií
Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku                     Lexikon české šlechty

TERMINOLOGICKÉ PŘÍRUČKY                                                  VÝKLADOVÉ SLOVNÍKY
Slovník pojmů z dějin umění                                                              Slovník českých dějin
Slovník základní církevní terminologie                                              Lexikon české šlechty	   	  	  	  
	




ZEMSKÉ DESKY (Tabulae Terrae)
=úřední knihy evidující šlechtické statky a majetek
historie: epizodní vývoj české kanceláře již za Vratislava I., stabilizována až za Přemysla Otakara I
-v Čechách se začínají vést v pol.13.stol. u Českého zemského soudu
-z původních Desek půhonných (trestně-právní agenda) se vyvinuly: Desky trhové, větší a menší Desky zápisné a 
 Desky památné (od r.1455)
-zničeny požárem Pražského hradu (1541),v Čechách platí do1794 kdy se začíná vést Hlavní kniha Desk Zemských
-vedeny vždy nové s novým komorníkem;  zápis 2x ročně při zasedání Zemského sněmu (intabulace)
-nutná příslušnost k nejvyšším stavům, od 1494 česky,od 1575 původ, od 1620 i cizinci
-zvláštní typ=Kvaterny uzavřené
-na Moravě vydány zvlášť Knihy půhonné a nálezové –V. Brandl, B. Bredholz

Morava: vznik 1260-80, vedeny nejprve v Olomouci (zničeny->obnoveny), pak Karel IV. založil konkurenční
             v Brně a až do 1642 vedeny ve 2 cúdách, poté sloučeny, jejich vedení končí 1851
      Olomoucké –pro V Moravu, 38 knih
      Brněnské –pro Z Moravu, 35 knih
  editoři: František Matějek, Josef Chytil, Pavla Budová, František Hrubý

 A)Desky půhonné (tabulae citationum) –obsahují jednotlivé půhony (žaloby)
 B)Desky trhové (libri contractuum)-hlavním obsahem jsou převody majetků a prodeje
 C)Desky zápisné (libri beligationum)-zápisy dluhů, dlužní listiny  -vetší (pro pány a vladyky)
                                                                                                             menší (pro zemany)
 D)Desky památné (quaterni memoriarum) –obsahují nejdůležitější prameny zem.práva z půhonných a trhových knih
zařazení: pramen písemný institucionální –pojišťovací

BERNÍ RULA
-soupis poddanské půdy a majetku
-v Čechách  vznikla 1653-5, jednotkou byl 1 usedlý, podle něhož se stanovovala berně, byla platná až do 1748 
 (do vzniku 1.Tereziánského katastru),  soubor neúplný, chybí údaje z některých krajů (Čáslavsko)
-ze stejných důvodů vytvořeny na Moravě LÁNOVÉ REJSTŘÍKY -1.Lánová vizitace proběhla 1656-7, přišli
stížnosti a tak byla provedena 2.Lánová vizitace v letech 1669-1679, -lánová berně se netýkala královských měst
-cenný podklad pro výzkum majetkového vlastnictví po třicetileté válce a po Bílé Hoře, podklad pro demografická studia 
a genealogické výzkumy
editoři: František Matějek (Moravské Lánové rejstříky), Petráň, Rejtoral, Sivák, Malý
zařazení: institucionální-evidenční

KATASTRY
-úřední berní soupis obdělávané a zemědělsky využívané půdy, základ pro zemskou berni (soupis zdaněné půdy)
-evidovány i osoby a věci vždy s udáním polohy, rozměru, majitelů, výnosu
Katastry Tereziánské
 -A) 1.rustikální katastr tereziánský (revizitační) –tvořen 1713-1748, evidoval poddanskou půdu a majetek měšťanů
          -dělil půdu na 3 bonitní třídy;  čelí stížnostem (kvalita a výnos) ->revizitace, rekalkulace
 -B) 2. tereziánský katastr –tvořen 1751-1757 –podchytil navíc i rustikál připojený k vrchnostenským dvorům
           -současně též Katastr panský -1.a poslední katastr dominikálu a evidence panské půdy
Katastr Josefský –vzniká z příkazu císaře v letech 1785-1789, , zrušil daňové zvýhodnění dominikálu
      -berní jednotka „usedlost“ nahrazena menším a přesnějším „pozemkem“
      -základem kontribuce je hrubý výnos pozemku, neevidoval již neplodnou půdu (cesty, vodní toky)     
      -vznikl již částečně na základě trigonometrického měření, pozemky topograficky číslovány, krokovány
Katastr Josefinsko-Tereziánský –1792 provisorní kombinace všech 3, Terez. berní systém, Jos. výměry a výnosy
Stabilní katastr –tvořen 1817-1860, přesné trigonometrické měření každé parcely, základní jednotkou je katastrální obec,
              vznikají katastrální mapy (zachycují půdní kulturu, majitele, číslo usedlosti), vznikají indikační skicy (barevné),
              v nivhž vyznačeny číslo parcely, č.p., jméno majitele, půdní kultura
              -v Čechách od 1860, na Moravě od 1851
  (též pokus vytvořit Katastr Karolínský pro Slezsko ale odtrhnuto od Českých Zemí před dokončením)
editoři: Josef Pekař, Josef Fišer, František Matějek, Jiří Radimský(Lánové rejstříky), Aleš Chalupa, Čeněk Falk, Jan        
            Chlup
zařazení: institucionální-evidenční

URBÁŘE
-soupisy robot, naturálních dávek a jiných povinností poddaných vůči vrchnosti
-vznikají již v pol.13.stol; dochované: Urbář pražského biskupství (1290), Urbář Rožmberský (1380)
 -renta (ourok)placena 2x ročně, převažovala naturální, později peněžní
 -nejmladší vývojovou fází byly Urbariální fase za Marie Terezie (zpracovány pro plánovanou urbariální reformu)
-později se z nich vyvinuly vesnické pozemkové knihy
-evidováni jen platící poddaní, nikoli městská chudina
   A)soupisy –uváděly jen sumární povinnosti poddaných
   B)účty –komplexní jmenovité seznamy poddaných a jejich plateb
využití: hospodářský obraz panství a sociální stav poddanstva, sociální diferenciace držitelů gruntů, genealogie
editoři: Metoděj Zemek, Josef Pohanka, Josef Emler, Ladislav Hosák

POZEMKOVÉ KNIHY (GRUNTOVNÍ)
-úřední knihy do kterých se zaznamenávaly zápisy týkající se majetkoprávních změn zakoupených poddanských usedlostí
-vedeny v kanceláři majitele panství či městskými a obecními úřady
-z počátku vedeny pro celé panství, později podle vsí a jednotlivých usedlostí
-po zrušení vrchnostenského zřízení vedeny Okresními soudy (1850), od r. 1875 zřízeny Nové pozemkové knihy
 a od r. 1964 pak Evidence nemovitostí
-nejstarší je Kniha žitenického panství (1470), vedeny dále na panstvích až do 1850
význam: hospodářská situace a životní úroveň poddaného
editoři: Miloslav Volf, Václav Černý, Bronislav Chocholáč, František Vacek

HOSPODÁŘSKÉ INSTRUKCE
-souhrn nařízení, rad a návodů ke správě panství či některého odvětví jeho správy
-příkazy majitele panství svým úředníkům, instrukce
-vznikají v15.-16.st.v souvislosti s rozrůstáním a specializací velkostatků, postupně se vytrácí se změnami na přelomu
   18.-19.stol.
-instrukce měsíční (na měsíc), jednoduchá (pro1), souhrnná (pro všechny)..
editoři: Václav černý, Jan Kalousek
zařazení: institucionální-vnitroinstitucionální

MATRIKY
-typ úřední knihy do níž jsou za určitým clem zapisována jména osob splňujících požadavky evidence
-vznikají v 16.stol., rozšiřují po Tridentském koncilu (1566-přikázáno vedení na farnostech), v Čechách pak od 
  30.let 17.století
-patentem Josefa II. (1784) došlo k oddělení -> vedeny matriky křtů, sňatků a úmrtí (specializace)
-v 60.a 70.letech 19.století vznikají Matriky civilní; od r. 1950 pak zavedeny Matriky státní
 -I)Francouzská škola (Louis Henry) –zpracování podrobné (celá rodina), vytváření rodinného listu, výzkum stromu
         života, obrovská pracnost a časová náročnost (max. do rozsahu farností)
 -II)Anglosaská škola (Laslett) –vychází již ze sumářů (týdenní, roční), využívá se v delším časovém horizontu a pro
         větší oblasti, zkoumá jen obecné věci a je daleko rychlejší
využití: biografie, statistiky křtů, reprodukce obyvatelstva a demografie vůbec
editoři: Eduard Maur, Václav Bartůněk, Karel Doskočil
zařazení: institucionální-evidenční či pojišťovací (de iure)


SNĚMY –shromáždění šlechty, duchovenstva a zástupců měst (3 stavů)
   3 druhy: a) Generální sněm
                  b) zemské sněmy
                  c) krajské sněmy

 -GENERÁLNÍ SNĚM
   -zástupci všech zemí Koruny České (svoláván jen výjimečně)
   -poprvé v Domažlicích 1331, často v 16.stol.(Turci), jinak největší závislost na panovníkovi
   -jedná o podstatných záležitostech: volby panovníků nových dynastií, vzájemný poměr zemí, zemské zřízení
   -jsou silně závislé na panovníkovi

  -ZEMSKÉ SNĚMY A SNĚMOVNÍ ARTIKULY
-byly stavovské instituce fungující v každé zemi Koruny České zvlášť
Čechy –vzniká v 2.pol.13.stol (poprvé 1281), sněm svolával panovník a později i nejvyšší purkrabí
    kurie: 2 šlechtické (panská, rytířská),městská (každá jedná ve své síni, má 1 hlas, nutné všechny hlasy
Morava – ve 13.stol.(Olomouc, Brno, Znojmo), předsedal Markrabě moravský či Zemský hejtman
       -duchovenstvo si zde udrželo svůj vliv i po husitských válkách
     -kurie: panská (hejtman), rytířský (sudí), prelátsko-měšťanská (podkomoří), nutná pouze většina hlasů (ne všechny)
  -nejprve předneseny propozice (královské návrhy), poté artikuly obecné (návrhy stavů)
  -projednáváno povolování berní, výše cel a mýt, přijímání panovníka, nábož.otázky, zemské správa
  -pravomoci postupně oklešťovány, reformovány 1861 (nové kurie i předsedající), úplně zrušen 1913-15
 -KRAJSKÉ SNĚMY –působnost krajská

-výsledkem procesu je SNĚMOVNÍ SNEŠENÍ (artikul) –normativní pramen s celozemskou působností (nejprve jen ve 
   formě listin a později též zapisovány do úředních knih)
-dekrety, zákony a nařízení vydávané od 18.století též tiskem, později ve Sbírkách zákonů
použití: proměnlivosti moci stavů, vztah zemí Koruny, významné osoby, náboženské otázky
editoři: František Kameníček, Zdena Hladíková, J. Janák
zařazení: institucionální-normativní

MĚSTSKÉ KNIHY
-knihy zřízeny a vedeny různými orgány městské správy pro právní a správní potřeby měst samotných a jejich občanů
-písemné svědectví o právním pořízení vznikající v nově se vyvíjejících městských kancelářích
-1.zmínky v 80.letech 13.stol, poté dochovaný staroměstský Liber vetustissumus
-v průběhu se knihy původně společné pro celou právní agendu specializují
 A) Knihy Pamětní –v menších městech (14.-15.stol.), např.: převody nemovitostí, městské počty, pamětní záznamy aj.
 B) Knihy Městské správy: a) Knihy finanční –např. účetní knihy, berní rejstříky
                                            b) Knihy kancelářské – formuláře, kopiáře, knihy privilegií (specializace ve velkých městech)
 C) Knihy městského soudnictví –agenda civilní a trestná: a) knihy radní
                                                                                              b) knihy trhové
	c) knihy zápisné
 D) Knihy z přenesené veřejnoprávní činnosti města – a) knihy sirotčí
	b) špitální knihy
zařazení: nejasné –nutná bližší specifikace
editoři: Václav Vojtíšek, Miroslav Flodr, Bohuslav Mendl, František Hoffman, Václav Bůžek

CITACE
A) Archivní prameny
  a) název a sídlo archivu (MZA)
  b) název fondu, sbírky či souboru (Fond policejního ředitelství Brno –B26)
  c) číslo fasciklu, signatury, kartonu či krabice (fasc.25, sig.40, kart.8, kr.10)
  d) jednací či inventární číslo přísluš svazků (inv.č.22)
př.: MZA, B26, fasc.25, inv.č.22
       MZA, CDM VI, č.438

B) Noviny
   a) název novin (Lidové noviny)
   b) datum
   c)strany či rozsah stran
 př.: Lidové noviny, 10.8. 2000, str.5

C) Vzpomínky pamětníků
   -pokud jsou uloženy v archivech, pak citujeme jako archivní prameny
   -pokud jsou výsledkem vlastního činu: a) Jméno osoby
                                    	b) adresa
	c) vztah k popisované události
	d) datum zapsání vzpomínky
  př.: Josef Novák, bytem Brno, Merhautova 20, člen Obrody národa (1939-40), záznam učiněn 20.2. 1990

D) Monografie (Knihy)
  Peroutka, V.: Budování státu II, Praha 1991, s. 750-753
  Macek, V.-Otakálová, A.: Budování státu, Praha 2001, s.3-6
  Nekuda, V.a kol.: Budování státu, Praha 2000, s.3-6
 -je-li víc odkazů na dílo za sebou:  tamtéž, s.17
 -je-li odkaz na stejné dílo někde jinde: Peroutka, F.: c.d, s.86

E) Časopisy a sborníky
 a) periodické
  Marhel, M.: Svaz němců Jižní Moravy do roku 1914, Časopis Matice Moravské, č. 2/2000, s. 68-72
   -autor, název článku, In „název časopisu“, rok, číslo, stránka
  př.: Pasák, T.: Karel IV. a Evropa, In Slezský sborník, 1968, 1, s.16-27

F) Nepublikované práce (diplomky, rukopisy, disertační práce…)
   autor: název (označení), místo, působiště, rok, počet stran
   Bosák, T.: Rožmberkové (Diplomová práce), Brno, FF MU, 2003, 114 

G) edice
  Moravské zemské desky II (1480-1566). Kraj Brněnský. editor Kalina Tomáš (et…), Praha 1950, str. 106  
 
 					
BRNĚNSKÉ HISTORICKÉ INSTITUCE

a) MUZEA
MZM – Moravské Zemské Muzeum
        -2. největší a nejstarší muzeum; založeno již 1817, ve sbírkách 6 mil. předmětů, ve 14 různých oddělení
        -sídla: na Zelném Trhu v Dietrichštejnském Paláci (hl. sídlo, ředitelství)
                   Kapucínské nám.8 ( Historické a Archeologické oddělení)           
                   v Kobližné ul. v Paláci šlechtičen (národopis – etnografie)
                   na Starém Brně v Mendelaniu (expozice genetiky)
                   Biskupský dvůr (expozice fauny a numismatiky)
                   v Pisárkách nově zřízený Pavilon Anthropos (expozice antropologie)
                  -zřízeno pracoviště kde vydáván Časopis MZM
Muzeum Města Brna – od r. 1894 Gomperzova galerie, 1904 Městské muzeum zemského..sídlilo na Nové radnici a 
                                     Šilingrově náměstí od r. 1961 na Špilberku a Měnínská Brána (zbraně)                                                                          
Technické Muzeum – vzniklo r. 1961 v Líšni, vydáván Sborník Technického Muzea
Diecézní Muzeum –se sídlem v Augustiniánském klášteře na Mendlově náměstí
Muzeum Romské kultury –od r. 1991
Slepecké Muzeum – sídlo Královo Pole

b) GALERIE
Moravská Galerie –sídla: Husova 14-Uměleckoprůmyslové Muzeum
                                         Husova 14-Pražákův Palác (moderní umění)
                                         Moravské náměstí-Místodržitelský Palác (staré umění)
Galerie Muzea Města Brna

c) ARCHIVY
MZA – v činnosti od r.1839 (pověřen sepsáním dějin Moravy), má 4 odborná oddělení
            sídla: Žerotínovo náměstí – Zemský dům (od r. 1907)
                     +další pracoviště: Koliště, Cejl, Joštova
Archiv Města Brna – založen 1929
                                  sídlo: Dominikánské náměstí – Nová radnice
Archiv Masarykovy Univerzity – centrála na Právnické fakultě (183 fondů + sbírek)

d) KNIHOVNY
MZK – r. 1907 zřízena Zemská Knihovna, od r. 1923 knihovna Univerzitní, od r. 1958  Státní Vědecká knihovna,
            od r. 1993 MZK
            sídla: Univerzitní Knihovna: ul. Kounicova (od 2001)
                     Pedagogická knihovna: ul. Solniční
                     Technická knihovna: Veveří
Městská knihovna J. Mahena: ul. Kobližná (od r. 1921)



 


























PRÁVNÍ  POMĚRY
nejprve: nařízení panovníka, sněmovní snešení, soudní právo –původně nálezové (právo se nalézá)
 -1.kodifikace= Vladislavské zřízení Zemské…  na Moravě pak Právní kniha Ctibora Tovačovského z Cimburka
-neexistuje jednotné právo: zemské právo(pro šlechtu), městské právo (pro měšťany), kanonické právo (pro duchovní)
-právo je znakem stavu; -> poddaní nepatří ke stavu –nemají právo a řídí se nařízením vrchnosti


SPRÁVNÍ POMĚRY
 I) Instituce Celozemské – a) Královská rada –stálý panovníkův orgán tvořený nejvyššími zemskými úředníky a   
                                                                         úředníky zemského soudu
                                           b) Česká kancelář –nejdůležitější úřad
                                                                        nejvyšším kancléřem byl původně probošt Vyšehradské kapituly, později 
                                                                        světské osoby
                                          c) Dvorský soud –na spravování královských lén, úloha poklesla poté co se král vzdal 
                                                                       odúmrtě
                                          d) Komorní soud –od r .1453 náleží přímo pod krále, později stavům (nejvyšší hofmistr)
                                          e) Generální sněm –viz. výše
      
     -A) České království –a) Zemský sněm –zákonodárná moc, viz výše
                                         b) Zemský soud –moc výkonná, předsedá panovník či nejvyšší purkrabí
                                                                      dál též přísedící (12 pánů, 8 rytířů)
                                         c) 2 úředníci –voleni přímo králem, zodpovědni králi i stavům
                                         d) dále: nejvyšší purkrabí, nejvyšší kancléř, nejv.komorník, nejv. hofmistr, podkomoří,
                                                      2 purkrabí karlštejnští
           -krajská úroveň: v čele krajští hejtmané –úkolem je dohlížení na pořádek v kraji
           - úroveň panství (obcí): v čele stojí panský úředník; na dominiích s více velkostatky pak regent (Krčín z Jelčan) 
                                                 vrchnostenští úředníci: purkrabí, písař (důchodový, obroční), fishmistr
                          obce: rychtáři a konšelé
                          města: městská rada = purkmistr, městští radní

     -B) Moravské markrabství –a) Zemský sněm –zákonodárná moc, oproti Čechám zastoupena též církev
                                                   b) Zemský soud –moc soudní, předsedá Zemský sudí, 6 rytířů
                                                   c) zemský hejtman –moc výkonná, správce a zástupce panovníka
                                                   d) dále: nejvyšší sudí, nejvyšší hofrychtéř, nejvyšší maršálek, komorník, zem. písař,
                                                               podkomoří
     -C) Slezsko –knížectví podřízené přímou lenní závislostí čes. panovníkovi;  bez krajské správy
                          zástupcem panovníkovým jsou panští hejtmané
     -D) Horní a Dolní Lužice –panovníka zde zastupuje voight – hejtman

				  						
 II) Instituce Celoříšské –vznikají s nástupem Habsburků s úkolem řídit a stmelovat říši
      a) Tajná rada –původně pro zahraniční politiku, postupně mocný orgán ovlivňující vše včetně politiky vnitřní
                              tvoří 4-6 oblíbenců, v čele původně rakouský hofmistr
                              od pol.16.stol. i s čekým zastoupením (Vratislav z Pernštejna, Vilém z Rožmberka)
      b) Česká komora –centrální tlak na zemské úředníky, kontrola
      c) Dvorská rada –soudní odvolací instance, později poradní orgán panovníka
      d) Dvorská válečná rada –řízení v době bojů
      e) apelační soud –odvolací instance pro města (městské právo)
-na zemské úrovni pak kompetence správních orgánů a zákonodárná moc (zemské sněmy) tíhne k panovníkovi 	





