Posudek oponenta bakalářské práce
Kateřina Zenklová: Správa města Rakovníka v pozdním středověku. Filozofická fakulta
Univerzity Karlovy v Praze, katedra pomocných věd historických a archivního studia.
Praha 2011, 154 stran rkp včetně příloh.
Bakalářská práce Kateřiny Zenklové nazvaná Správa města Rakovníka v pozdním
středověku se zabývá správou města na základě pramenného poznání městských knih
uložených ve fondu Archiv města Rakovník.
V úvodu autorka přehledným způsobem shrnula prameny a literaturu vztahující se k
problematice fungování městské správy, historii měst, dějinám městského práva, sociálním
dějinám, městským knihám včetně prací věnovaných jednotlivým městům. Uvedené pak
doplnila pramennými edicemi a literaturou zabývající se správou a vedením městských knih v
Rakovníku. Do této kapitoly rovněž začlenila podkapitolu s názvem Fond Archiv města
Rakovník s konkrétním uvedením v práci popisovaných městských knih – Kniha památná
1384-1428, Trhová kniha 1455-1505, Rejstříky berně a královského úroku 1436-1449 a
Kniha příjmů a výdajů obce 1479-1489.
V následujících dvou kapitolách (druhé a třetí) věnované městské správě, městským knihám
a dějinám Rakovníka do roku 1526 se pokusila K. Zenklová, díky schopnosti vyvodit z
prostudovaných pramenů a literatury závěry pro interpretaci fungování městské správy v
Rakovníku včetně jeho historie.
Podrobné obsahové rozbory k uvedeným městským knihám uloženým v archivním fondu
města jsou věnovány kapitoly čtyři až sedm obsahující jednotlivé typy, formy a časové
rozsahy zápisů. Osmá kapitola doplňuje předchozí neboť je věnována paleografickým
rozborům a srovnání písařských rukou. Závěrečná kapitola obsahuje použité prameny a
literaturu.
Předložená práce představuje svým rozsahem a zpracování výrazné rozšíření nejen
regionálního dějepisného bádání, třebaže to není vlastním účelem akreditačních prací. Dané
téma není ve sledovaném období v regionu zhodnoceno a existuje také minimum kvalitních
prací, které by se věnovaly dějinám Rakovníka v pozdním středověku (Josef Emler, Jan
Renner, František Levý a Olga Paulová). S touto absencí se autorka vypořádala a zpracovala
příkladnou studii, která se po již zpracované inventarizaci archivního fondu Archiv města
Rakovník (1319-1945) a katalogizaci aktového materiálu registratury uvedeného fondu, může
stát odrazovým můstkem pro podobné práce.
Práci nechybí individuální tvůrčí ráz, který je hodnotou každé práce. Vyzdvihnout je třeba
ucelenou promyšlenou koncepci, především jasné a přehledné rozvržení jednotlivých kapitol.
Bakalářská práce Kateřiny Zenklové překvapí už při prvním seznámení svým rozsahem,
který sám o sobě dokládá maximální zájem o studovanou problematiku. Pozitivního ocenění
si rovněž zaslouží rozsah obrazové přílohy.
Doporučila bych pouze několik drobných korektur v samotném textu a citaci pramenů.
Diplomová práce splňuje všechny náležitosti a navrhuji ji hodnotit známkou výborně.
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