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EVA KOCOURKOVÁ, PAMĚTNÍ KNIHA NEBOLI ERBOVNÍK ANEB 

WAPPENBUCH ÚŘEDNÍKŮ ZEMSKÉHO SOUDU JAKO PROSTŘEDEK 

SEBEPREZENTACE ŠLECHTY V RANÉM NOVOVĚKU 

 

Ústav českých dějin FF UK, Praha 2014, 122 stran textu + příloha (CD-ROM) 

 

Posudek vedoucí diplomové práce 

 

Eva Kocourková si za téma své diplomové práce zvolila důkladný analytický výzkum 

pozoruhodného historického pramene. Jde o tři rukopisné soubory, obsahující kopie 

vyobrazení erbů úředníků zemského soudu, známých z maleb v prostorách Pražského hradu. 

Průzkumu těchto materiálů se věnovala natolik dlouhodobě a systematicky, že jí to umožnilo 

doplnit předchozí (mimochodem nikterak rozsáhlé) bádání o těchto mimořádných 

pramenných souborech o vlastní závěry, zamyslet se nad významem erbů v kontextu 

sebeprezentace raně novověké šlechty, a konečně identifikovat úředníky zemského soudu, 

zachycené prostřednictvím jejich erbů v uvedených rukopisech. Autorka přitom navázala na 

svou bakalářskou práci, v níž se uvedenou – avšak odlišně tematizovanou – problematikou už 

zabývala, a která byla obhájena roku 2009 na Katedře pomocných věd historických a 

archivního studia FF UK. Právě školení v oblasti archivnictví a pomocných věd historických, 

přirozeně především heraldiky a genealogie, pak Evě Kocourkové umožnilo napsat kvalitní 

diplomovou práci, která je příkladem účelného prolnutí všech uvedených oblastí, tak 

důležitých pro výzkum raně novověkých dějin. 

V úvodních partiích diplomové práce nalezneme obvyklou rekapitulaci dosavadního 

výzkumu. Zatímco v případě oněch tří pramenných souborů, zatím jen okrajově dotčených 

badatelskou pozorností, je tato rekapitulace úplná a v případě heraldického výzkumu 

přinejmenším reprezentativní, v případě témat zvláště v posledních letech badatelsky hojně 

frekventovaných (šlechtická sebeprezentace atp.), podchytila autorka jen nejvýznamnější 

tituly domácí historiografie. Ve vlastním pojednání o rukopisech – označovaných v zájmu 

zjednodušení podle místa uložení jako rukopis pražský, litoměřický a novohradský – pak Eva 

Kocourková ve svých závěrech jednak navazuje na starší konstatování Pavly Burdové, jednak 

formuluje vlastní teze o okolnostech a příčinách vzniku těchto pramenů, výjimečných i 

z uměleckohistorického hlediska. Autorka rovněž přesvědčivě charakterizuje několik 

malířských stylů a na jejich základě identifikuje několik malířů, kteří se na výsledné podobě 

pražského, novohradského a litoměřického rukopisu podíleli. 
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Nejobsáhlejší část práce tvoří prosopograficky orientované pojednání v podobě soupisu 

úředníků zemského soudu, jejichž erby byly vyobrazeny v erbovní galerii na Pražském hradě, 

respektive ve zkoumaných erbovnících. Pokud šlo o příslušníky předních panských a 

rytířských rodů, zařadila autorka kromě biografických údajů těchto jednotlivců i 

charakteristiku rodů, z nichž vzešli, včetně exkurzů do rodové historie, usnadňující pochopit 

jejich pozici v dobovém společenském kontextu (Lobkovicové, Rožmberkové, Valdštejnové 

atp.); učinila tak s adekvátní znalostí stávající odborné literatury. Kde však aktuální stav 

bádání či marginálnost zkoumané osoby neskýtaly dostatek podkladů k podrobnější 

informaci, setrvala u životopisného nástinu, popřípadě jen u stručného biogramu konkrétního 

úředníka. 

Diplomové práci Evy Kocourkové lze vytknout především překlepy a nepřesnosti, způsobené 

nedostatečně pečlivou konečnou redakcí textu (např. s. 4: „ranně novověké šlechty“ místo 

„raně novověké šlechty“, s. 14: „text vzdává hold úředníkům zastávajících vyšší úřad“ místo 

„text vzdává hold úředníkům zastávajícím vyšší úřad“, s. 30: „Marie Esusebie ze Šternberka“ 

místo „Marie Eusebie ze Šternberka“, s. 76: „Viléma Děrřicha“ místo „Viléma Dětřicha“ atp. 

Závěrečný Seznam použité literatury a pramenů řadí pramenné edice a sekundární literaturu 

do téhož oddílu, jakkoli standardní praxí je věnovat vydaným pramenům samostatný oddíl a 

literatuře rovněž. Nejvýraznější deficit jinak zdařilé diplomové práce však vidím v příliš 

stručném závěru, který ta nejpodstatnější zjištění pouze rekapituluje, aniž by nabízel jejich – 

jakkoli třeba zatím hypotetickou a ověření dalším zkoumáním teprve vyžadující – interpretaci. 

Nejcennější zjištění tak zůstávají rozptýlena ve vlastním textu práce (např. s. 24–25), aniž by 

autorka zformulovala jejich relevantní shrnutí. Částečně doložené a částečně předpokládané 

vazby mezi představiteli zemských úřadů na úrovni klientelismu (třeba mezi vyšší a nižší 

šlechtou z téhož regionu), ale i na bázi příbuzenských vztahů tak zůstávají výzvou pro další 

bádání, v této diplomové práci sice inspirativně otevřenou, ale bohužel nedořečenou. 

Navzdory dílčím připomínkám formálního charakteru a jedné významnější výhradě 

obsahového rázu mířící k neúměrně stručnému závěru pokládám diplomovou práci Evy 

Kocourkové za kvalitní příspěvek k poznání často opomíjených aspektů raně novověké 

heraldiky, prosopografického výzkumu i šlechtické sebeprezentace. Práci doporučuji 

k obhajobě a navrhuji ji ohodnotit jako velmi dobrou. 

 

V Praze dne 5. září 2014 

 

 Doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D. 


