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V posledních letech vzrůstá mezi historiky v míře dříve nebývalé zájem o "ženskou" proble
matiku. Tomuto trendu odpovídají nejen zpracovávané seminární práce, ale i práce baka
lářské či diplomové. Jednou z takových prací je i diplomová práce Radky Tibitanzlové, 
věnovaná osobnosti Kateřiny ze Žerotína, konkrétně její korespondenci, jejíž edice je 
předmětem předkládané práce. 

Kateřinina korespondence se stala sice již dříve předmětem zájmu historiků, část jí byla edič
ně zpřístupněna, v porovnání s celkovým rozsahem se však jednalo o pouhý zlomek. 
V Moravském zemském archivu v Brně, v fondu rodinného archivu Ditrichštejnů je uložen 
konvolut dopisů, a to jak těch, jejichž autorkou byla sama Kateřina, tak i dopisů Kateřině 
adresovaných. Zatímco zpracování první skupiny dopisů provedla autorka v rámci své ba
kalářské práce, ediční zpřístupnění skupiny druhé se stalo předmětem předkládané práce 
diplomové. Mezi editovanými písemnostmi není ovšem obsažena pouze korespondence, 
rozdělená na korespondenci soukromou a úřední, do edice byly zařazeny rovněž rozličné 
seznamy dokreslující určitým způsobem hospodářskou správu panství Gejich začlenění 
může snad působit poněkud neorganicky, ale v rámci struktury celé práce a vzhledem k 
úvodní části věnované osobnosti Kateřiny ze Žerotína a jejímu působení v oblasti správy 
panství je jejich zařazení pro dokreslení celkové situace zcela opodstatněné). 

Pokud se týká členění práce, nelze mít kjejímu uspořádání jakékoli výhrady - je přehledně 
strukturovaná, jednotlivé dílčí kapitoly jsou logicky uspořádány. Rovněž vlastní ediční část 
(včetně úvodní ediční poznámky a vědecko informačního aparátu) je zpracována 
s příslovečnou archivářskou pečlivostí, nechybí ani ilustrativní ukázky dokumentují blíže 
podobu celého souboru. Zvláště pak lze uvítat zamyšlení týkající se Kateřininy kanceláře. 
Pro čtenáře méně zběhlého v archaických termínech je připojen přehledně zpracovaný 
slovníček. 

Závěr: autorka prokázala velmi dobrou znalost literatury, výbornou orientaci v pramenech a 
především schopnost je kvalitně edičně zpřístupnit. Navíc je potřeba připomenout, že 
vlastnímu zpracování muselo předcházet alespoň základní uspořádání těchto písemností, 
vzhledem k tomu, jakým způsobem byly uloženy. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji 
hodnotit jako výbornou. 

V Praze dne 15. května 2006 

PhDr. Ivana Ebelová, CSc. 
vedoucí práce 


