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Ve velkém a bohatě strukturovaném studie aristokracie v Čechách stále dominuje svět 

mužů. Ačkoliv již před téměř čtyřmi dekádami se pokusil velice šťastně Josef Janáček 

přiblížit pomocí „Žen české renesance“ i jejich protějšky, práce tímto směrem zase tolik 

nepokročily, důvod je vcelku jediný. Většinou chybí to základné, totiž dostatečné kolekce 

pramenů, jež by umožnily poznat komplexněji „ženy české renesance“. Jednou z výjimek 

může být Polyxena z Lobkovic. Toto konstatování neznamená, že bychom měli rezignovat na 

pozvání  životních osudů v přelomové době na významné i méně významné protagonistky 

českých dějin 16. a 17. století. 

Mezi takové náležela bezesporu i Marie Magdaléna Trčková z Lípy. Její osobnost 

zaujala paní Jitku Mikyskovou, které se odhodlala k tomu, aby se v bakalářské práci pokusila 

o její životopis. I zde je základním limitujícím faktorem absence trčkovského archivu, který se 

nedochoval. A nemnohé písemnosti jsou rozptýleny v některých centrálních fondech 

Národního archivu (např. Stará manipulace). Takovýto náročný výzkum přirozeně nelze 

provádět v rámci bakalářské práce. Na druhé straně jsou některé editované prameny, např. 

Deník rudolfínského dvořany, či některé svazky korespondence české šlechty. 

Paní Mikysková se proto vedle využití těchto zdrojů pokusila „vyfiltrovat“ názory 

českých historiků na Marii Magdalénu Trčkovou. Za touto zdánlivě banální, či rutinní prácí se 

ukrýval jeden základní problém. Totiž, že skoro každý autor hodnotil tuto zajímavou ženu 

různým způsobem, přičemž škála hodnocení je podstatně liší. 

Paní Mikysková svoji bakalářskou práci jasně strukturovala a rozdělila velice jasně, 

logicky a přehledně. Pokusila se naskicovat základní rysy biografie Marie Magdalény a to dle 

mého názoru zdařile. Mám za to, že se autorce podařilo vysledovat „objektivní“ klíčové linie 

života aristokratky a její jednání. Jistě se při této práci nevyhnula jistým omylům, či poklesků.  

O některých problémech takto koncipované studia protagonistů veřejného života v Čechách 

můžeme diskutovat při obhajobě. 

Celkově považuji bakalářskou práci Jitky Mikyskové za zdařilou a doporučuji ji 

k obhajobě. 
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