
1 

Posudek na diplomovou práci Mariky Stuchlíkové, Mecenáši Daniela Adama z Veleslavína, 

Praha, FFUK, Ústav českých dějin 2009, 133 s. + obrazové přílohy. 

Předkládaná práce je příspěvkem ke studiu české společnosti v období humanismu, zejména 

však přispívá k poznání nových stránek knihtiskařské činnosti Daniela Adama z Veleslavína. 

Autorka si klade za úkol prozkoumat a charakterizovat osobnosti, které se mecenátem podíleli 

na vzniku knih tištěných ve Veleslavínově dílně. Zvláště ji zajímaly důvody, proč se určitý 

mecenáš rozhodl podpořit právě knihu z Veleslavínovy produkce a zda jej k tomu vedly i 

nějaké osobní důvody (zejména měl-li mecenáš nějaký vztah k Veleslavínovi). Poněkud 

zavádějící je anotace diplomové práce, kde se píše o osobách dedikantů, nikoliv mecenášů, 

přestože sama autorka později na rozdíl mezi těmito osobami poukazuje. Prosím tímto 

diplomantku o vysvětlení tohoto rozporu. 

Mecenášům veleslavínských tisků je věnována především 7., poslední kapitola práce; 

úvodem k ní je kapitola pátá a šestá. V prvních čtyřech kapitolách diplomantka popisuje mj. 

vývoj humanismu a renesance v českých zemích, věnuje se charakteristice jednotlivých 

kulturních odvětví v tomto období. Zvláštní zřetel klade (z pochopitelných důvodů) 

především na rozvoj knihtisku, a to zejména knihtisku v Praze s centrální osobností Daniela 

Adama. Obecně lze říci, že tyto kapitoly souvisí s tématem práce poněkud volněji a některé 

mohly by být vypuštěny ve prospěch rozšíření klíčových, závěrečných kapitol, případně by 

mohly být zhuštěny do jedné kapitoly. Jako nadbytečná se mi zdá být zejména kapitola IV -

Tiskař a čtenář, v níž se pojednává např. o typech knihoven. 

Soubor dedikací přebírala autorka ze sekundární literatury (Bohatcová, Obecné dobré) 

s korekcí s Knihopisem, při přepisu původních textů volí transkripci podle zdroje. Lze 

souhlasit s názorem diplomantky, že transkripce je pro dnešního čtenáře Ca dodávám, že pro 

potřeby a vzhledem k tématu práce) příhodnější a vstřícnější. Osoby, jež jsou v dedikacích 

zmíněny, identifikuje na základě odborné literatury, přičemž se snaží odhalit vazbu této osoby 

na osobu Veleslavína. Nepodaří-li se to, nelze to klást za vinu diplomantce. 

Diplomantka prokazuje dobrou znalost odborné literatury a schopnost tuto literaturu 

při práci plně využít. Formální úprava práce je dobrá, text vykazuje všechny formální a 

strukturní náležitosti, které jsou po diplomové práci požadovány. Zřejmě časová tíseň 

způsobila, že autorka po sobě nestihla práci důkladně přečíst a zanechala v ní pravopisné 

chyby, způsobené zřejmě nedbalostí, nikoliv neznalostí (psaní velkých písmen, interpunkce). 
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Domnívám se, že i přes některé nedostatky práce přinesla nové poznatky v poznání 

období raného novověku. Chvályhodná je autorčina snaha o nový pohled na dedikaci, tj. 

pokus uchopit dedikaci a mecenášství z pozic možných osobních vztahů a dalších motivací. 

Zdá se však, že téma práce nepřineslo takové výsledky, které mohly být očekávány. I to je 

ovšem jeden z možných rysů odborné práce a je nutné s ním počítat. Autorka pak byla nucena 

připojit pasáže, které se tématu týkají jen volně. Prosím diplomantku o vyjádření, zda můj 

odhad nižší "nosnosti" tématu je správný. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře . 
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PhDr. Alena Černá, Ph.D. 

V Praze dne 13. září 2009 


