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Posudek vedoucího práce
Vladimíra Koucká prokázala ve své diplomové práci dobrou znalost 

sekundární literatury i schopnost samostatné práce s tištěnými prameny. 
Komplexní srovnání obou zvolených kronik by jistě přesahovalo autorčiny 
časové možnosti i očekávaný rozsah diplomové práce. Proto autorka zvolila v 
řadě případů metodu několika sond, která jí umožnila načrtnout některé dílčí 
závěry, jejichž širší platnost by ovšem další bádání ještě mohlo relativizovat. Za 
nejpřínosnější pokládám kapitoly o postavách, o poměru zahraničních a 
domácích zpráv v obou kronikách a pasáž o ideových otázkách.

Záporem práce jsou některé nepřesné formulace a překlepy. Jistě by 
například bylo vhodnější psát o titulním listu než o první straně, Koniáš 
neformuloval cenzurní pravidla (rozhodně ne v obecné rovině), pouze je 
uplatňoval v praxi, ze zmínky o srovnání podpor Václava Hájka a J. F. 
Beckovského (s. 20) není zjevné, o jaký typ podpory se jedná. Zcela nešťastná je 
zmínka o tom, že Václav IV. se v Beckovského Poselkyni nenachází (s. 49), když 
je mu v Beckovského textu věnována samostatná kapitola. Občas, zejména v 
souvislosti s národnostními a jazykovými otázkami v Poselkyni, by jistě bylo 
vhodné zmínit vliv mnohých Balbínových vlasteneckých tezí na Beckovského. Za 
větší pozornost by jistě stál i vliv dalších zpracování českých dějin na Poselkyni, 
zejména kroniky Jana Dubravia. 

Autorka přichází s některými novými závěry a postřehy, které 
posunují naše znalosti uvedené problematiky. Vzhledem k mimořádné 
náročnosti zvolené komparace i ke schopnosti autorky promyšleně pracovat s 
prameny se přes uvedené výhrady přikláním k hodnocení práce jako výborné 
nebo velmi dobré.
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