
Posudek na bakalářskou práci Evy Kocourkové, Pamětní kniha úředníků většího a men

šího zemského soudu, Kralupy nad Vltavou 2009 

Téma bakalářské práce Evy Kocourkové, Pamětní kniha úředníků většího a menšího 
zemského soudu, vyplynula z autorčiny odborné praxe v Národním archivu, kde zpracovávala 
inventář fondu Malý stavovský archiv a zaujala ji zmíněná pamětní kniha, která nebyla dosud 
dostatečně zpracována, resp. nebyly brány v úvahu dva příbuzné rukopisy uložené v jiných 
archivech. Tato kniha vlastně obsahuje kopie erbů, které byly vymalovány na zdech místností 
Pražského hradu, kde zasedal zemský soud, a podává tak evidenci úředníků zemského soudu. 

Bakalářskou práci Eva Kocourková rozdělila do tří kapitol. V první pojednala o fondu 
Malý stavovský archiv a snažila se ho zařadit do vývoje "státního" archivu (či "státních" ar
chivů") Českého království. Výklad je snad až příliš stručný (postrádám především zmínku o 
mezníku, kdy se z listin, které v průběhu historického vývoje obdrželi čeští panovníci, stal 
organizovaný archiv s vlastním archivářem), pro stanovený účel však postačuje. Při královské 
kanceláři byla ovšem v té době asi spíše registratura nežli archiv. Ve druhé kapitole přešla 
autorka k vlastnímu předmětu své práce, pojednala o Pamětní knize, podala popis a srovnala 
obsah všech tří dochovaných rukopisů. Zdařile přitom určila alespoň malířské ruce, které se 
podílely na zhotovení jednotlivých rukopisů, když již nebylo možné zjistit konkrétní malíře. 
Současně se pokusila určit objednavatele jednotlivých rukopisů, což se jí s dosti vysokou mí
rou pravděpodobnosti podařilo. Součástí této kapitoly je rovněž seznam úředníků, jejichž 
erby jsou v rukopisech vyobrazeny (zahrnuje období 1563-1778). Třetí kapitola obsahuje 
obecné pojednání o úřednících zemského soudu. Ve druhé části podala Eva Kocourková zda
řilou prosopografickou sondu úředníků tří hlavních šlechtických rodů, jejichž příslušníci nej
častěji obsazovali úřady při zemském soudu. Vedle jejich základních životopisných údajů a 
informací o příbuzenském vztahu zde je také popis jejich erbů (na s. 33 asi došlo 
k nedopatření, když autorka konstatovala, že Valdštejnové vyměnili kráčejícího lva, zřejmě 
Markvarticů, za lva ve skoku, zatímco předtím správě napsala, že Markvartici měli verbu 
kráčející lvici). Detailní studium umožnilo autorce korigovat rovněž chyby obsažené ve starší 
literatuře (správní určení Valdštejna na s. 35). V závěru pak stručně shrnula výsledky své prá
ce a naznačila možnosti dalšího využití zkoumaného pramene. Ke každé kapitole je připojena 
bibliografická informace. Vesměs tyto přílohy obsahují v úplnosti hlavní literaturu 
k příslušným tématům. Toto uspořádání sice není v bakalářských pracích obvyklé, ale vzhle
dem k odlišnému charakteru jednotlivých kapitol je lze zdůvodnit. Uvedená literatura je pak 
evidována v seznamu na konci práce. 

Podstatnou součástí bakalářské práce je elektronicky zpracovaná obrazová příloha 
s erby vyobrazenými ve všech třech rukopisech. V podstatě jde o edici zkoumaných pramenů. 
Je zpracována pečlivě a kvalitně, autorka přitom na příslušných místech upozorňuje na 
všechna specifika jednotlivých rukopisů. 

Práce je dobře napsaná, a jen občas se do ní vloudily písařské chyby (na s. 10 má 
ovšem být Gindely, nikoli Gindly; na s. 32 má být sudarius generalis). 

Práce Evy Kocourkové odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci oboru 
PVHAS a lze ji doporučit k obhajobě. Práci navrhuji hodnotit jako velmi dobrou. 

V Praze, 5. září 2009. 
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