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                                           Posudek vedoucího bakalářské práce 
 

Bakalářská práce Marty Löfflerové pojednává o tématu, které patří v současné době 

v historiografii k značně frekventovaným. Práci o soudních procesech v Rakovníku v 16. 

století rozdělila do 15 drobných kapitol v rozsahu 1-4 stránky, v nichž se pokouší            

o stručné hodnocení pramenů a literatury, seznamuje s národnostní a sociální skladbou ve 

městě, s bezpečností a hygienou, městskou správou a vývojem hrdelního soudnictví a 

poté líčí jednotlivé případy. Ocenit je třeba zejména autorčino studium pramenů, na němž 

je práce postavena, tedy čtyř rakovnických městských knih ze 14.-16. století, z toho dvou 

v podobě edice, a dále edice Koldínových městských práv. Nedokázala z něj ovšem 

vytěžit tolik, kolik by bylo možné.  

    I když autorka přistoupila ke zpracování tématu odpovědně a často je se mnou 

konzultovala, na vině je v první řadě značná metodologická neujasněnost a bezradnost, 

jak se o tom ostatně sama zmiňuje na s. 43: „Musím se i bez mučení přiznat, že jsem 

původně neměla velmi dlouho jasno o tom,…jak budu svou práci koncipovat.“ Odborný 

přínos předložené práce je devalvován soustředěním na pouhý popis bez schopnosti 

kriticky a z nadhledu analyzovat text v širších dobových souvislostech, interpretovat a 

zobecňovat dílčí fakta do podoby, která by umožňovala srovnání s poměry v jiných 

českých městech té doby. Za vážný nedostatek považuji i tu skutečnost, že autorka 

nedovede dostatečně rozlišovat mezi beletrií a povahou odborné práce. Místy více či 

méně beletrizující styl ovlivněný zejména Zikmundem Wintrem umocňuje neadekvátními 

prézentistickými pokusy o srovnávání poměrů v 16. a 20. století. Místo kritické analýzy 

práce klouže po povrchu, je jakýmsi sběrem příhod a kuriozit, aniž by si kladla otázky a 

ptala se například po dobovém chápání úlohy trestu. Příčinu tohoto stavu shledávám 

v tom, že se Löfflerová příliš upnula na regionální literaturu, aniž by se seznámila            

s bohatou českou a zahraniční produkcí jak k trestu a smrti obecně, tak 

k metodologickým aspektům studia městského hrdelního soudnictví (namátkou Ph. Aries, 

R. van Dülmen, M. Monestier, J. Pánek, B. Roedl), z četných prací Jindřicha Francka 
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uvádí pouze jeden titul. Příznačný je v tomto směru například její popis výzdoby radnice 

a dalších detailů v souvislosti s výkladem o městské správě v Rakovníku (s. 19).  

    Z drobnějších nedostatků upozorňuji na nelogické oddělování kapitol o městské správě 

obecně a městské správě v Rakovníku místo toho, aby se pokusila o jejich propojení. 

Stejným způsobem postupovala v kapitolách o hrdelním soudnictví. Chybí mi rovněž 

vymezení úlohy Koldínova zákoníku v městském soudnictví, Brikcího zákoník není 

zmíněn vůbec. V kapitole Prameny a literatura (s. 7-9) postrádám odkazy k většině 

uváděných titulů; zápisy některých odkazů svědčí o nepochopení principu zkrácených 

citací (např. Studie Rostislava Nového místo R. Nový,… či nesrozumitelné užití iniciál u 

jmen autorů).  Ve světle výše uvedených připomínek patří pak k ryze marginálním 

poznámkám upozornění na nelogického spojení vyhublí kostlivci (s. 5) v beletrizující 

úvodní části práce. 

    I přes zmíněné výtky doporučuji bakalářskou práci Marty Löfflerové k obhajobě a 

navrhuji hodnocení v pásmu pod 30 body, tedy jako slabší velmi dobrá.  

 

 

 

 

V Praze 6. června.2008                                                         PhDr. Roman Zaoral       
                                                                                           vedoucí bakalářské práce 


