
Kateřina Bešíková, Příspěvek k životu a finančním poměrům Václava Budovce 

z Budova, Praha 2014, bakalářská práce 

 

(posudek vedoucího) 

Osobnost Václava Budovce z Budova je spojena s nekatolickou opozicí na české 

politické scéně v posledních dekádách před stavovským povstáním. Docela 

hodně je toho známo o Budovcově veřejné činnosti, zejména díky edicích Julia 

Glücklicha. Byl vydán i jeho dodnes aktuální spis Antialkorán. Ale Budovec 

nebyl takříkajíc živ jen z politiky, či angažmá ve veřejném životě. jeho veřejné 

aktivity by se rovněž mohly vnímat pragmaticky tak, že si je jejich protagonista 

mohlo dovolit provozovat proto, že disponoval také potřebnými prostředky.. kde 

je však získal? Jaké bylo majetkové zázemí Václava Budovce z Budova, to je 

vlastní téma bakalářské práce Kateřiny Bešíkové.  

Téma práce považuji za originální a potřebné zároveň. Autorka podala stručný, 

ale výstižný nástin dosavadní literatury, sledovala původ tohoto rodu, který byl 

až do počátku 17. století rytířský. Osvětlila také řadu momentů soukromého 

života Budovcova: vzdělání, konfesní otázky, sňatek, činnost ve státní službě - 

ambasáda v Cařihradu.  Klíčové tu ovšem je objasnění Budovcových 

majetkových poměrů. Myslím, že se K. Bešíkové podařilo prokázat, jaký 

význam hrálo půjčování peněz. za důležitou považuji partii o "slučitelnosti 

půjčování peněz s učením jednoty bratrské." Je jistě velmi cenné konfrontovat 

některá dogmaty, či představy s každodenní realitou. 

 Zejména rožmberské dluhopisy odhalují vzájemnou interakci těchto dvou 

šlechticů. zde se tak trochu ovšem mohlo jednat i o politické finance. Stejně je 

důležitá sociální interakce mezi osobami, které byly  spolu spojeny finančními 

transakcemi. Není snadné se orientovat ve světě raně novověkých financí. 

Mechanismy půjčování peněž jsou většinou zachycen v neúplné dokumentaci. 

Soudím, že se to K. Bešíkové povedlo. Současně se naučila chápat další 

protagonisty "finančního zákulisí" v jiném světle, než bývají prezentováni.  

Velkým kladem této bakalářské práce je, že byla zpracování na primárním 

archivní materiálu z větší části nejen needitované, ale i neznámém. I z tohoto 

důvodu  si K. Bešíková zasluhuje vysoké hodnocení své práce. 

 



Zajímavou bakalářskou práci Kateřiny Bešíkové doporučuji k obhajobě a 

navrhuji hodnocení výborně. 

 

v Praze 10. srpna 2014 

 

 

 

                                                               prof. Jaroslav Čechura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


