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Posuzovaná práce je věnována Polyxeně Lobkovické z Pernštejna (1566-1642), 

jedné z klíčových postav nejen českých předbělohorských dějin, ale zejména pak období po 

roce 1620. Přestože se jí v dosavadní historiografii dostalo již poměrně značné pozornosti 

(Karel Stloukal, Josef Janáček, Marie Ryantová, Jaroslav Čechura, Pavel Marek ad.), 

dodnes nevznikla žádná obsáhlejší biografie této v řadě ohledů mimořádné šlechtičny. 

Vedle jiných faktorů to snad bylo dáno i tím, že teprve nedávno byla edičně zpřístupněna 

Polyxenina korespondence s jejím druhým manželem, nejvyšším kancléřem Zdeňkem 

Vojtěchem Popelem z Lobkovic (P. Marek). 

Právě uvedený ediční počin se stal hlavním impulsem zrodu posuzované 

bakalářské práce. Její autorka přitom primárně usiluje o postižení sebeprezentace Polyxeny 

z Lobkovic. Sleduje přitom především prostředky, jejichž pomocí se "paní kancléřová" 

stylizovala do několika vybraných sociálních rolí - zejména manželky, matky, šlechtičny, 

vrchnosti apod. Těmto i některým dalším (Polyxena nemocná a trpící, dobrá křesťanka) 

jsou pak věnovány jednotlivé kapitoly snad až příliš detailně rozčleněné práce (takřka 

čtyřicet oddílů zabírajících zpravidla 1-3 strany). Struktura hlavních kapitol je však 

promyšlená, přehledná a vyvážená. 

Z hlediska metodologického je třeba vyzdvihnout snahu Ludmily Tůmové srovnat 

Polyxeniny sebeprezentační techniky s těmi, jež je možné postihnout v korespondenci 

jiných šlechtičen 16. a 17. století. Určitým limitem tohoto postupu je však skutečnost, že 

pouze některé z nich po sobě zanechaly alespoň zčásti srovnatelnou epistolární pozůstalost 

(Kateřina Žerotínská z Valdštejna, Sylvie Caretto-Millesimová, Zuzana Černínová 

z Harasova). I tak se však naznačená komparace ukázala jako jednoznačně pozitivní a 

přinesla množství pozoruhodných závěrů. L. Tůmová k nim přitom mohla dospět nejen 

díky provedené náročné (mj. lingvistické) analýze, ale také díky tornu, že si dokázala dobře 

položit řadu zásadních otázek. Odpovědi na ně pak formulovala velmi střízlivě. 

Posuzovaná práce přinášející řadu nových informací je kvalitní i po formální 

stránce. S výjimkou nezřídka nesprávné interpunkce obsahuje jen minimální množství 

gramatických chyb, zvláštních formulací, hovorových obratů či ne zcela ideálních synonym 
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("označit jako až mikroskopický" s. ll, "nobilitní sebeprezentace" s. 41, "kancléřovi rodiny 

s. 66, "místy až nechutné" s. 85; synonymum kněžna pro Polyxenu z Lobkovic v době, kdy 

lobkovický pár nebyl ještě v knížeCÍm stavu /např. s. 85/). 

Přes výše uvedené skutečně drobné nedostatky je předložená bakalářská práce 

jednoznačně cenným příspěvkem k dosavadnímu bádání o Polyxeně Lobkovické z 

Pernštejna, které podstatně obohacuje a zčásti též koriguje. Plně ji tudíž doporučuji 

k obhajobě. Navrhuji přitom hodnocení výborně. 
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