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Posudek vedouciho bakalářské práce

Alena Navrátilová

Strakonice za třicetileté válliy

Vzhledem k tomu Že se jedná o dluhou, přepracovanou verzi bakalrířské práce, bylo

by možné se odvolat již na posudek sepsaný na jďe tohoto roku. Autorka strukturu své práce

nijak zasadně neměnila sousředila se primárně na odstranění jazykových a faktografických

chyb. Nutno předeslat, že tento zágdni předpoklad pro úspěšnou obhajobu ptáce opravdu,

byť s výhradami, naplnila.

Pokud jde o obsah předkládané bakalriřské práce, lzetedy zrekapitulovat několik jejích

zi.sadnich částí _ vedle úvodu s nastíněním tématu a dosavadního historiografického

zptacoválti' či pojednani o výmamrtých městských památkách tvoří jádro sdělení étvttÁ

kapitola o viílečném dění ve městě v letech 1618-1645. Hlavním zdrojem jí přitom je Lívova

edice, jelikož autentické městské písemnosti (a bohužel ani tolik vypovídající matriky) nejsou

v podstatě k dispozici. vyuŽít naopak autorka mohla Berní rulu a knihy trhové, jqichž
zpracování předstawje samostatné podkapitolky _ k nim se pak řadí také texty o proslulém

strakonickém (či štěnovickém?) zánačném obraze, o Židech a o pivovarnictví. Za spíše

zbytečnou považuji kapitolku o každodenní kulfuře městských domácností, která je

zptacovéna pouze na zžlKadé výzkumu Václava Bůžka a výpovědní hodnofu pro Strakonice

postrádá. Y závěruještě nalezneme rozbor jednotlivých použifých listin a pramenů. Jejich

seznam měl bý následně oddělen od literatury. oboje je vcelku dostačující, ačkoli oproti

zaděm ve výěfu chybí edice Documenta bohemica bellum tricenalle illustrantia. Zpramettl
bylo vnlŽito několik spisů, listin a též novodobá obecní kronika. otízkou je, proč zde nejsou

zmíněny v textu citované knihy trhové či Soupis poddaných podle víry.

oproti původní verzi,jak uŽ bylo zmíněno' jsou gramatika a faktografie na mnohem

vyšší urovni, na druhou stranu stylistika stále mímě řečeno ,'kulhď'. Chybně uváděná jména

bylra zvětší části korigována' zustaly už spíše jen překlepy (s. 22 Tornstenson, s. 23

Picolomimini, aj.).

Především s ohledem na přetrvávající potíže se stylizací odbomého texfu hodnotím

práci nicméně jen jako dobrou a doporučuji ji tímto k obhajobě.
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