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si Vás dovolují pozvat na

kolokvium

„Groš, jenž jest všech věcí cena a pohodlná všem otměna“ 
Ceny, mzdy, peníze a ekonomické myšlení 
ve středověkých a raně novověkých městech

Akademické konferenční centrum, 
Husova 4a, 110 00 Praha 1

10. září 2020

Anotace

Témata z hospodářských a sociálních dějin se dnes netěší přílišné pozornosti badatelů různých vědních disciplín. Stěžej-
ním cílem pořádaného pracovního kolokvia je obnovit zájem o otázky spojené s ekonomickým myšlením ve středověku 
a raném novověku a navázat tak na podnětné studie z šedesátých let 20. století. Ceny, mzdy nebo role a nakládání 
s penězi ve středověké a raně novověké společnosti nabízejí bezbřehou studnici badatelských okruhů či námětů. Důraz 
na důsledný interdisciplinární přístup odborníků (historiků, archeologů, stavebních historiků a uměnovědců) k tématu, 
který je dnes často proklamován, nicméně ne vždy důsledně prováděn, může v příznivém případě přinést nejen vhodné 
doplnění celkové mozaiky historického poznání, ale také jeho podstatné rozšíření. Odborné kolokvium primárně nesmě-
řuje k prezentaci hotových badatelských výstupů, ale naopak, jednou z jeho základních součástí by měla být debata 
nad přednesenými tezemi nebo diskuzními příspěvky.

Program

9.00–9.15 Zahájení

9.15–10.00
Martin NODL, Potřebujeme sociální dějiny 
středověku?

10.00–10.15 Přestávka

10.15–12.0010.15–12.00
Martin MUSÍLEK, Kupecká kniha neznámého 
chebského obchodníka z let 1455 až 1464. Unikátní 
vhled do obchodní každodennosti severozápadních 
Čech v pozdním středověku
Viktor POHANKA, K (ne)možnosti studia cen, Viktor POHANKA, K (ne)možnosti studia cen, 
mezd a životní úrovně v kutnohorském revíru 
(1471–1547)
Jan DIENTSBIER, Co víme o cenách za malířské 
práce ve středověku?

12.00–13.00 Přestávka na oběd

13.00–14.00
Jan LHOTÁK, Šacuňky v českých městech Jan LHOTÁK, Šacuňky v českých městech 
17. a 18. století a jejich výpovědní hodnota 
pro studium dějin cen nemovitostí

Marek ĎURČANSKÝ, Úřad kvestora pražské 
univerzity v letech 1612–1622, jeho představitelé 
a jejich vazby k měšťanskému prostředí

14.00–14.15 Přestávka

14.15–15.15
Tomasz CYMBALAK, Životní úroveň, peníze 
a nakládaní s penězi ve středověkých městech a nakládaní s penězi ve středověkých městech 
pohledem archeologie
Vladislav RAZÍM, Poznámky k financování 
výstavby středověkých fortifikačních staveb

15.15–15.30 Přestávka

15.30–16.30
Petr SCHNEIDER, Nálezy mincí 13. století a jejich Petr SCHNEIDER, Nálezy mincí 13. století a jejich 
potenciální majitelé. Možnosti a limity interpretace 
dochovaných vrcholně středověkých peněžních 
hotovostí
Jan BOUBLÍK, Hrubá a drobná mince ve středověké 
peněžní praxi

16.30
Závěrečná diskuze, shrnutíZávěrečná diskuze, shrnutí


