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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
NÁZEV: Marie Magdaléna Trčková z Lípy, 53 stran textu, seznam pramenů a literatury, přílohy 

(orientační mapka trčkovských panství, 2 obrazové přílohy) 

AUTORKA: Jitka MIKYSKOVÁ 

VEDOUCÍ PRÁCE: Prof. PhDr. Jaroslav ČECHURA, DrSc. 
Odevzdáno na Ústavu českých dějin FF UK v dubnu 2012. 

 

Jitka Mikysková ve své práci předkládá prosopografickou studii o M. M. Trčkové z Lípy, osobnosti, která 

byla nepochybně významná v českých dějinách první třetiny 17. století a má své místo i v širším povědomí. 

Přesto nemáme dosud samostatné moderní zpracování osudů této šlechtičny. Je ovšem otázka, nakolik se 

právě v této práci podařilo život a působení M. M. Trčkové pojmout jako smysluplný celek a obohatit 

dosavadní znalosti o ní o nové informace či interpretace. 

 Po formální stránce lze poznamenat, že ačkoli v práci najdeme některé překlepy,
1
 je napsána 

poměrně svěžím stylem a na slušné jazykové úrovni. Přesto i zde ovšem objevíme nevydařené formulace
2
 a 

chyby v češtině i v angličtině.
3
 Ani citační úzus není úplně důsledný: na s. 6 např. autorka zmiňuje v textu 

práci K. Stloukala bez přesného bibliografického údaje, ačkoli předtím cituje dílo Františka Dvorského 

s přesným údajem v poznámce.
4
 Nesjednotila ani systém zkrácených citací (např. u Věku urozených V. 

Bůžka).
5
 V práci jsou některé informace zbytečně opakovány, někdy i více než dvakrát.

6
 

Práce má klasickou prosopografickou, chronologicky organizovanou strukturu začínající narozením 

M. M. Trčkové. Jednotlivé kapitoly jsou možná příliš rozsáhlé, prospělo by jim ještě rozčlenění na menší 

úseky. J. Mikysková se věnuje rodinnému životu, sociálním sítím, hospodářské aktivitě a politickým 

postojům Marie Magdalény. Intenzivně se zabývá i přáteli M. M. Trčkové, ale tady není vyčerpávající: 

chybí zamyšlení o sociálních kontaktech rodiny obecně i teoretičtější úvaha o budování sociálních sítí a 

strategií. Autorka se tu zaměřuje pouze na osobnosti, jež lze poznat z prací a edic, které používá (Albrecht z 

Valdštejna, Adam ml. z Valdštejna). Je třeba též podotknout, že mi z úplného portrétu vypadávají eventuální 

kulturní aktivity a duchovní život „hlavní hrdinky“ práce. Setkala se autorka při přípravě bakalářské práce 

s nějakými prameny, které by je mohly dokreslit?  

Bohužel lze konstatovat, že práci schází vymezení základní otázky, toho, k čemu chce autorka 

dospět. Jistě, jde o doplnění portrétu M. M. Trčkové o nové interpretace, ale to vyplývá spíš jen z podtextu. 

Sledování „osudu zajímavé ženy, které se podařilo překročit horizont průměrné matky a hospodyně“ 

nepokládám za dostatečné.  

Autorka přiznává, že vychází hlavně z editovaných pramenů a dále z prací sekundární literatury (J. 

Pekař, J. Janáček). Nemíním zpochybňovat kvalitu těchto děl ani bakalářskou práci opírající se pouze o 

edice, ovšem je jistě problematické založit odbornou kvalifikační práci zčásti na popularizační knize, byť 

renomovaného historika (Ženy české renesance), kde scházejí přímé odkazy na prameny. Pokusila se 

                                                 
1
 Např. už v poděkování: „vedené mé bakalářské práce“ (místo „vedení“). 

2
 Např. v anotaci: „dochovaných pramenů se zachovalo ...“, třikrát se tu objevuje formulace „práce se zabývá“; s. 11 – ne 

„minulost byla poznamenána“, ale spíše „ve znamení“, pokud je to myšleno pozitivně. Je to ovšem citát převzaný z Janáčkových 

Žen české renesance, ačkoli nikoli ze s. 65, jak píše autorka, ale ze s. 61. S. 14 – „dochovala se nám jména a částečně i osudy“, 

opakování slov i jinde – s. 46 – dvakrát vedle sebe „zejména“. 
3
 „s. 8 – „jí neměl v oblibě“ (a opakovaně i jinde 4. pád jednotného čísla ženského rodu – „jí“ místo „ji“, s. 9 – nadbytečná čárka 

na posledním řádku, s. 15 – chybí čárka ve třetím odstavci, 1. řádku. Co pravopis Magdalena Salmová x Magdaléna Trčková? 

Např. pro bitvu na Bílé hoře lze jistě v angličtině použít vžitý pojem „White Mountain“, na druhou stranu je správně „Bílá hora 

(nikoli „Hora“). V anglickém abstraktu je neustálená varianta jména Trčků – „Trčka / Trčkov / Trček“; píšeme „tematika“, nikoli 

„tématika“ (s. 6) atd. 
4
 Nejednotně odkazuje i na práci, která pro ni byla nepochybně zásadní, tj. Ženy české renesance J. Janáčka. Uvádí rok vydání 

1977 x 1976; správně je 1977, autorka by jistě měla alespoň zmínit i reedice této skvělé práce. 
5
 Další nedostatky: Na s. 7, ř. 11 a jinde se objevuje značka poznámky pod čarou před interpunkčním znaménkem, A. Catalano se 

píše jen s jedním –t- (s. 22); na s. 37 chybí plná paginace článku E. Doubka, je otázka, nakolik věrohodným zdrojem je vždy Ottův 

slovník naučný, u jednotlivých hesel bych doporučoval citovat jejich autora atd. 
6
 Např. že Griselda Trčková se provdala za Jaroslava z Kolovrat (s. 12), na s. 9 a 12 – datace věku lobkovických děvčat podle 

portrétů; informace o anglické komedii dávané u Trčků atd. 
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autorka alespoň některé z pramenů, listů (např. jistě pozoruhodnou korespondenci A. Kinské s matkou) 

studovat v originále? V každém případě by měla uvést odkazy na konkrétní archivní uchování. 

Text uvádí dosti stručný přehled zpracování problematiky a osobnosti M. M. Trčkové a různé 

historiografické pohledy na ni. Metodické zakotvení je poněkud chabé. Jistě by větší pozornosti zasloužila 

literatura zaměřená genderově. V českém kontextu by bylo třeba zmínit práce J. Ratajové a L. Storchové, 

týkající se raného novověku, nebo alespoň přehledové práce M. Lenderové.
7
 Jistě by do kontextu „dějin 

žen“ bylo lze začlenit i Janáčkovy Ženy české renesance, ze kterých autorka hojně čerpá. Aspoň zmínku by 

zasloužila i literatura zahraniční, v Čechách dostupné Geschichte der Frauen či práce Beatrix Bastl Tugend, 

Liebe, Ehre věnovaná raně novověké šlechtické ženě. Také klasická díla A. Gindelyho či E. Denise by se 

měla objevit aspoň v seznamu literatury. Je to opomenutí, pracovala autorka s těmito knihami?  

Autorka jde spíše po faktech, práci by jistě prospělo důslednější zasazení do dobového kulturního 

kontextu, ocenit však lze propojení s kontextem politickým. Pro pochopení raně novověkého člověka nelze 

jistě opomíjet ani otázky náboženské a duchovní. J. Mikysková hovoří trochu mlhavě o „šlechtickém stavu“, 

o „šlechtické ideologii“ – pojmy, které by bylo třeba lépe charakterizovat, případně uvést i texty P. Mati. 

Zajímavé je jistě v té souvislosti trčkovský vzestup z rytířského do panského stavu, který J. Mikysková zase 

spíše popisuje. Soudím, že není potřeba tak podrobně rozebírat známou kauzu Jiřího Popela z Lobkovic, 

navíc pouze na základě literatury; když už, možná by tady bylo lépe zdůraznit roli Marii Magdalény, dcery 

Ladislavovy. Výklad o dětství Marii Magdalény přebírá autorka v podstatě z mnohokrát zmiňovaného 

Janáčka a nesnaží se ani ověřit, z jakých pramenů je konstruoval on. Když se zamýšlí se nad výchovou 

aristokratky, dětstvím, doporučuji ocitovat alespoň J. Petráně (Dějiny hmotné kultury) a další poměrně 

bohatou literaturu věnující se šlechtické rodině a každodennosti. 

Na s. 14 autorka uvádí, že Burian Trčka byl „nejvyšším písařem“, je to nedostatečná informace: je 

třeba doplnit, že Království českého. Varianta „Štemberk“ je dobová, nikoli běžná v odborném textu. 

Vymezení trčkovských majetků je velmi kusé a povrchní a v podstatě nic neříká bez zhodnocení rozlohy a 

hodnoty jednotlivých panství. Sledovala autorka kupní smlouvy, účty, urbáře? Autorka čerpá informace 

často jen z Ottova slovníku naučného či T. V. Bílka – dívala se třeba do fondu konkrétních šlechtických 

velkostatků?
8
 Zamýšlela se nad otázkou trčkovských sídel, případně jejich reprezentací? Nebo tomu 

Trčkové nevěnovali pozornost, která by se odrazila v pramenech?  

Zajímavá je analýza námluv jedné z dcer Marie Magdalény „pod úroveň“ převzatá z moderní edice 

dopisů Polyxeny a Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic. Tady autorka prokazuje, že pokud už se dostane 

k nějakému prameni, je schopna jej dobře interpretovat. Poměrně živě načrtnutý je portrét dcery M. M. 

Trčkové Alžběty, ale opět se vtírá otázka – viděla autorka její dopisy, nebo se alespoň zamýšlela nad tím, 

kde by mohly být zachovány?
9
 Poměrně dovedná je též analýza kontaktů Trčkových a Adama z Valdštejna, 

kde propojuje autorka i svědectví různých pramenů. V kapitolách o sociálních kontaktech se však sama 

Magdaléna trochu vytrácí a text vypráví spíše o těch, s nimiž se stýkala. 

Byť autorka přikládá velkou pozornost ekonomickým otázkám, přejímá je opět spíše z literatury, 

včetně výkladu o nákupech konfiskátů M. M. Trčkové. Tato šlechtična je stále užívaným a opakovaným 

příkladem osoby, která dokázala z pobělohorské situace maximálně vytěžit, autorka však k tomuto obrazu 

nijak výrazně nepřispěla a její zisky spíše vypočítává, nezhodnocuje ani nesrovnává a vcelku tu nejde za 

Bílkovu výpověď. Zajímavá by byla např. obecnější otázka podílu správy ženy na správě majetků. Možná 

by bylo užitečné se podívat i na úlohu jiných šlechtičen při správě panství nebo rozdělování pobělohorských 

konfiskátů (mluví o ní ostatně už Ženy české renesance). 

J. Mikysková hovoří o Trčkových jako o „evangelické“ rodině, v literatuře se uvádí, že M. Salmová 

byla luteránka – jaké tedy bylo jejich vyznání, pokud je lze poznat? Na s. 40: nelze říci, že by „příbuzenský 

vztah“ vylučoval nečestné jednání. V době po Bílé hoře autorka hodnotí bystře podíl Magdalény Trčkové a 

její lavírování, ale zase bohužel jen na základě literatury; pokusila se nahlédnout do jiných pramenů (třeba 

důsledněji i do Skály, Slavaty ...?). Co myslí autorka u Trčkové „větším příklonem k emigraci?“ a na 

základě jakých pramenů k takovému závěru dochází? Ohledně valdštejnského (respektive trčkovského) 

                                                 
7
 Žena nejen v ráji a další. 

8
 Při výkladu o panstvích – s. 33 – poněkud neorganicky působí informace o osudech bratří Trčků na turecké frontě či o portrétu 

Magdalény na Opočně. Bylo by dobré poznamenat, že za Trčků sice na Opočně vznikla jen dvě křídla, ale dnes zámek trojkřídlý. 
9
 V té souvislosti by bylo třeba zmínit práce L. Bobkové a E. Štěříkové o pobělohorském exilu. 
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spiknutí přebírá názory literatury a do jisté míry s nimi polemizuje, např. i s Janáčkovým pohledem na 

roli Marie Magdalény, jde ale spíše psychologizace než o nové prameny a interpretace. 

U informací o rekatolizaci by bylo třeba zmínit i práce J. Mikulce (autorka tu vlastně uvádí jen Velké 

dějiny zemí Koruny české). Na s. 43: co rozumí autorka pod „obsahovou omezeností víry?“ Je třeba počítat 

s tím, že víra byla nezbytnou součástí mentality raně novověkého člověka! J. Mikysková spojuje hájení 

nekatolictví a stavovských svobod, ale opět bez uvedení podrobnějších podkladů. Na s. 44 si kladu otázka, 

proč u informací o „nové absolutistické ústavě“ cituje jen edici Valdštejnova deníku,
10

 nepodložené je 

tvrzení na s. 45: „chyběly jí staré stavovské hodnoty“; „většina české společnosti vnímala Ferdinanda II. 

jako uzurpátora“ – otázka legitimity je složitější. Na s. 50 – rod Trčků upadl v zapomnění nebo vymřel? S. 

51 – nesouhlasím s tím, že by český stát byl jen „pouhým satelitem“ v habsburské monarchii, navíc je ovšem 

otázka, zda-li to byl stát. Postupovala M. M. Trčková při podílu na spiknutí v dobových intencích, jak tvrdí 

autorka? Nemyslím, respekt k hierarchii byl v dobovém myšlení silně zakotven ...  

Závěr práce je spíše psychologizující a narativně uzavírá trčkovskou ságu než aby přinášel 

opravdový závěr shrnující výsledky autorčina výzkumu. Mapka v příloze je velmi hrubá a orientační, 

nevypovídá de facto o velikosti trčkovské domény, je diskutabilní, co je „významné panství“, co znamená 

formulace „přibližně mezi lety 1590–1634“ a proč zrovna toto období, navíc není vysvětleno, co znamenají 

letopočty na mapě – patrně rok zisku konkrétní lokality, což ale není jasně řešeno. Orientaci v textu 

prosopografického charakteru by jistě usnadnil také rodokmen sledovaných generací Trčků. 

Práce J. Mikyskové někdy působí jako sepsaná z několika prací sekundární literatury (zčásti navíc 

popularizační), přesto se však autorka, pokud jí to nepříliš příznivé pramenné dochování umožnilo, opírá i o 

editované prameny a dokáže s nimi pracovat: je schopná se v pramenech orientovat, vybírat si z nich, nově 

je interpretovat a přinášet i cenné postřehy. Přesto zůstává práce spíše na povrchu a otevírá spíše řadu 

nových otázek. Poměrně pěkně psaný text však dává naději na určitý posun v rámci eventuální další práce. 

Práci J. Mikyskové doporučuji k obhajobě, s tím, že výslednou známku ponechávám na průběhu 

obhajoby.  

 

V Praze, 12. 6. 2012       PHDR. JAN ZDICHYNEC, PHD. 
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 Lze upozornit třeba na sborník Vývoj české ústavnosti v letech 1618 až 1918, redd. Karel Malý – Ladislav Soukup, Praha 2006. 


