
Oponentský posudek bakalářské práce 

Eva Kocourková, Pamětní kniha úředníků většího a menšího zemského soudu, Univerzita 

Karlova v Praze - Filozofická fakulta, Katedra pomocných věd historických a archivního 

studia, Kralupy nad Vltavou 2009, 44 s. + CD. 

Předkládaná bakalářská práce Evy Kocourkové je věnována třem rukopisům pamětní knihy 

úředníků většího a menšího soudu, obsahující kopie vyobrazení jejich erbů namalovaných 

v někdejších zasedacích prostorách na Pražském hradě. 

Práce je rozdělena do třech hlavních kapitol, které jsou dále členěny na drobnější podkapito

ly. První kapitola je věnována vzniku a vývoji archivního fondu Malý stavovský archiv, 

stručně je zmíněna rovněž obsahová struktura fondu, následuje bibliografická příloha. Stě

žejní část práce tvoří kapitola druhá a třetí. V první z nich se autorka věnuje popisu pa

mětní knihy, porovnává vzájemně jednotlivé dochované rukopisy, z nichž jeden exemplář 

(nejúplnější) je uložen v Národním archivu v Praze, druhý ve Státním oblastním archivu 

v Litoměřicích a třetí v zámecké knihovně v Nových Hradech. Součástí kapitoly je rovněž 

seznam úředníků podle toho,jakjsou vyobrazeni v rukopisech. Ve druhé z obou hlavních 

kapitol se pak Eva Kocourková zabývá úředníky zemského soudu, respektive pouze těmi, 

kteří jsou v jednotlivých rukopisech prezentováni nejčastěji, tzn. Valdštejny, Buquoy a Ko

lovraty. 

Z práce je zřejmé, že autorka se obeznámila s problematikou zemského soudu, jeho úředníků, 

stranou neponechala ani vývoj příslušné archivní registratury, prokázala znalost literatury i 

pramenů týkajících se tématu. Přesto se však autorka nevyhnula některým chybám, ne

přesnostem, opomenutím, některé pasáže by si bývaly zasloužily bezpochyby větší pozor

nost. Pro porovnání jednotlivých rukopisů by byla vhodná srovnávací tabulka, pokud jde o 

seznam úředníků (viz s. 21 a n.), bylo by vhodné uvést, že seznam vychází z vyobrazení na 

Pražském hradě. V této souvislosti tak zvláště zaujme autorčino sdělení na s. 8, dle něhož jí 

parametry bakalářské nedovolily věnovat se všem úředníkům .... Je tím snad míněn přede

psaný rozsah bakalářské práce? Ve studijních předpisech je sice uveden počet 40 nms., ty 

jsou ale míněny jako minimální rozsah práce (rozsah bakalářské práce Evy Kocourkové či

ní 40,7 nms. včetně titulního listu, poznámkového aparátu a seznamu literatury). Spíše se 

v této souvislosti nabízí otázka, zda např. chybějící důkladný popis jednotlivých erbů a 

včetně jejich vzájemného porovnání v jednotlivých rukopisech nebyl způsoben spíše časo

vou tísní. 



Pokud se již autorka v bibliografické příloze k 1. kapitole zmiúuje o deskýách zemských, pře

kvapivě zcela pomíjí práci Václava Letošníka, Die bohmische Landtafel. Inventar, Ober

sicht, Register. Ta není zmíněna ani v rámci závěrečného soupisu literatury. Zde není uve

dena ani přesná citace Průvodce po archivních fondech a sbírkách, Praha 1997 (díl I., sv. 1) 

a 2005 (díl I., sv. 3) - v obou případech kol. autorů pod vedením Aleny Pazderové (s. 44), 

u Augusta Sedláčka a jeho Atlasů chybí označení svazku a jméno editora (Vladimír Rů

žek); na s. 36 v pozn. 30 je jako autorka uvedena Marie Koldinská (ve skutečnosti je spo

luautorkou práce - druhým z autorů je Petr Maťa), práce opět chybí v soupisu literatury; 

obdobně se totéž týká i práce Siebmacherovy (s. 41), a d. Jindřichohradecké znakové gale

rii se věnoval nejen Rostislav Nový, ale v nedávné době ještě Luděk Jirásko. V seznamu 

použité literatury by bylo vhodnější pro přehlednost uvádět u jmen autorů nejprve příjmení 

a poté jméno. 

Ku prospěchu by byla rovněž důkladnější závěrečná redakce práce - překlepy či omyly? (ar

chivářem AZČ byl Antonín Gindely a nikoli Gindly, jak je uvedeno v pozn. 3 na s. 10), 

nezřídka chybná interpunkce, ale žel i základní gramatické chyby (např. s. 10 - samostatný 

archiv si stavové nevybudovaly, s. 12 na ní navazuje; s. 17 - z největší pravděpodobností); 

chybějí tečky za citacemi v pozn., totéž se týká i bibliografické přílohy; vybočení 

z větných vazeb, ne vždy vhodné přecházení z jednotlivých časů, kolísání a chybné psaní 

velkých a malých písmen (Karlštejnské i karlštejnské kvaterny a řada dalších), tečky za 

číslovkami (Ferdinand II.); absence některých odkazů (citací) na archivní prameny (s. 11-

12); nezřídka chybějící odkazy na strany v literatuře uváděné v pozn. (např. s. 16. pozn. 16 

a 17); chybí závěrečný soupis pramenů v práci využitých a to jak vydaných, tak nevyda

ných, rovněž seznam zkratek není kompletní (např. LR - litoměřický rukopis). Pokud jde o 

zmínku o Státním archivu ve Vratislavi, vítala bych podrobnější informace. 

Závěr: i přes výše uvedené připomínky práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit 

známkou dobře. 
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