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LOBKOVICKÉ 

SE ZDEŇKEM 

Ludmila Tůmová se v rámci své bakalářské práce zaměřila na velmi atraktivní téma - totiž na 

výzkum komunikačních strategií v raně novověké šlechtické korespondenci. Zvolenou 

problematiku zkoumala na základě rozsáhlého souboru dopisů mezi nejvyšším kancléřem 

Zdeňkem Vojtěchem Popelem z Lobkovic a jeho chotí Polyxenou Lobkovickou z Pernštejna, 

který připravil k vydání českobudějovický historik Pavel Marek. Volba tématu i pramenné 

základny se ukázala jako přínosná a dobře promyšlená. Výsledkem je podnětná studie, 

dokládající, jak efektivně lze při vhodně zvolené badatelské strategii zúročit edici pramenů, 

která - opatřená rozsáhlými komentáři a dalšími náležitostmi - působí na první pohled jako 

uzavřené vědecké dílo. Autorka předložené bakalářské práce však podle mého názoru jasně 

prokázala, že výpovědní hodnota a interpretační potenciál dopisů lobkovického páru vysoce 

převyšuje možnosti, na něž poukázal editor zmíněného pramenného souboru. Ludmila 

Tůmová tak současně upozornila na nespornou hodnotu této edice i na možné varianty jejího 

budoucího využívání dalšími badateli. 

V centru autorčiny pozornosti se ocitla sama Polyxena Lobkovická z Pernštejna, šlechtična, 

která se v řadě ohledů vymykala obvyklým standardům české společnosti konce 16. a první 

poloviny 17. století. Nepochybně právě proto se na ni v minulosti soustředila pozornost celé 

řady historiků a historiček od Karla Stloukala přes Josefa Janáčka až po Marii Ryantovou. 

Ludmila Tůmová vyšla z velmi solidní znalosti děl svých předchůdců, nespokojila se však 

pouze s reinterpretacemi jejich závěrů, a naopak se vydala vlastní cestou. Směřovala 

k důkladné analýze dopisů, jež Polyxena adresovala svému manželovi, respektive 

k podrobnému rozkrytí jednotlivých rovin její sebeprezentace, přítomné v těchto dopisech. 

Svá zjištění pak autorka dokázala přehledně a smysluplně strukturovat do šesti hlavních 

oddílů, dále členěných na ÚŽeji zaměřené podkapitoly (polyxena jako milující manželka, jako 

matka, jako šlechtična a císařova poddaná, jako vrchnost, jako nemocná a trpíCÍ žena, a 

konečně jako dobrá křesťanka). Tato struktura práce vypovídá o detailním promyšlení 

zkoumané problematiky - autorka totiž na Polyxenu z Pernštejna postupně nahlíží prizmatem 



všech stěžejních životních rolí, v nichž tato šlechtična vystupovala. Podrobně analyzuje její 

sebeprezentaci v intimním rodinném kruhu, ve vertikálních i horizontálních souřadnicích 

přísně hierarchizované stavovské společnosti, a samozřejmě v kontextu křesťanského (či 

v užším smyslu katolického) společenství, zásadně ovlivňujícího nejen celý Polyxenin život, 

ale provázejícího ji až za hranice její pozemské existence. 

Nesporným kladem hodnocené práce je nahlížení na Polyxeniny dopisy v širším srovnání 

s obdobnými prameny, a sice s korespondencí dalších šlechtičen, které zaujímaly tytéž role 

(byť spíše v rámci svých rodů a rodin, méně už v rámci celospolečenském - zde se přece jen 

pozice manželky nejvyššího kancléře jeví jako značně exkluzivní). I tady však Ludmila 

Tůmová prokázala nejen dobrou znalost značného množství vydaných raně novověkých 

pramenů, ale rovněž schopnost kriticky s nimi pracovat a směřovat k závěrům, doloženým 

přesvědčivými argumenty. Závěrem je třeba vyzdvihnout tu skutečnost, že navzdory 

soustředěnému ponoru do světa tak sugestivních pramenů, jaký představuje soukromá 

korespondence, dokázala autorka nepodlehnout jejich nespornému kouzlu a uchovat si od 

nich zdravý odstup. Zdaleka ne všem jejím předchůdcům, zkoumajícím podmanivou osobnost 

Polyxeny z Pernštejna, je totiž takto nesentimentální a střízlivý přístup vlastní. Dobrý dojem 

z předložené bakalářské práce podtrhuje i autorčin sdělný a čtivý styl. Bakalářskou práci 

Ludmily Tůmové velmi ráda doporučuji k obhajobě. Navrhuji ji ohodnotit jako výbornou. 

V Praze dne 30. srpna 2010 
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