
Posudek vedoucí

Zenklová, Kateřina: Správa města Rakovníka v pozdním středověku, bakalářská práce katedry 
PVHAS FF UK v Praze 2011, 154 s., z toho 90 s. textu, 64 s. obrazových příloh.

Vývoj městské správy konkrétního města ve středověku může být – v závislosti na 
dochovaných pramenech – tématem prakticky nezpracovatelným. V případě relativně dobrého 
dochování pramenů jde o téma obtížné, vyžadující paleografické i jazykové znalosti, stejně 
jako orientaci ve středověkých reáliích.
Kandidátka si zvolila zpracování městské správy v pozdně středověkém Rakovníku. 
Vzhledem k dochování pramenů – v případě tohoto města jde především o soubor městských 
knih ze 14. – 16. století – byla práce ohraničena obdobím středověku pozdního. Protože pro 
bakalářskou práci by se jednalo o úkol nereálně rozsáhlý, zpracovala kandidátka čtyři 
nejdůležitější knihy z let 1384-1505 z hlediska jejich výpovědní hodnoty jako pramene pro 
sledování správy města. Práci velmi účelně rozčlenila, po úvodních kapitolách, 
pojednávajících o pramenech a literatuře, městské správě a knihách a také stručně o dějinách 
Rakovníka do formálního „konce českého středověku“. Autorka zde prokazuje dobrou znalost 
pramenů i základní literatury včetně literatury regionální. Následují čtyři detailní analytické 
kapitoly, přinášející rozbor jednotlivých knih. Připojena je souhrnná kapitola 
s paleografickým rozborem. Toto soustředění paleografického vyhodnocení pramenů do jedné 
kapitoly je velmi vhodné, neboť umožňuje sledovat výskyt písařských rukou v různých 
knihách v časové paralele. V závěru autorka přehledněji shrnuje údaje, zjištěné předchozí 
analýzou pramenů. Rozsáhlá obrazová příloha, zobrazující písmo jednotlivých písařských 
rukou, členění textu i dochovanou podobu využitých městských knih, vhodně doplňuje text. 
Zpracování je pečlivé, snad technickým nedopatřením chybí u literatury v seznamu na s. 89-
90 stránkové vymezení u studií, naopak zvláštně působí odkazy na jednu stranu u studií na s. 
90 nahoře. Je třeba konstatovat, že kandidátka při práci se středověkými městskými knihami 
prokázala znalosti na absolventa bakalářského studia nadprůměrné.
Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a může být přijata k obhajobě.
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