Posudek na diplomovou práci:
Kateřina Pařízková, Pražská korunovace krále Matyáše 23. května 1611 ve světle
dobových pramenů, Katedra PVH a AS, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2012
Kateřina Pařízková si jako téma své diplomové práce vybrala pražskou korunovaci krále
Matyáše, jež dosavadním bádáním celistvě zpracována nebyla. Rekonstruovat průběh
panovnických slavností přitom v raném novověku není rozhodně jednoduché. Vedle
obecného předpokladu dobré orientace v kontextu dobových událostí a zvyklostí se badatel
musí nutně vypořádat se značnou roztroušeností pramenů po různých domácích i zahraničních
knihovnách, archivech i muzeích. K tomu se obvykle připojuje ještě mnohdy složité pátrání
po pramenech citovaných starší literaturou, jež však často zanikly, byly přemístěny či uloženy
v jiném fondu.
Právě tuto skutečnost diplomantka zohlednila při členění své práce. Po úvodu, v němž
sleduje korunovační slavnosti v obecné rovině a věnuje se dosavadnímu bádání i přehledu
využitelných pramenů a literatury, se totiž obsáhle v následujícím oddílu zaměřila na
typologii známých zpráv a zdrojů k uvedené události. Ve druhé kapitole pak s jejich využitím
zdařile analyzuje průběh Matyášovy pražské korunovace, přičemž se věnuje i dalším
okolnostem, které s ní souvisely.
Kateřina Pařízková pracovala z valné většiny s originálními písemnostmi a využila
značné množství odborné literatury, včetně nejnovějších relevantních studií. Výklad autorky
je střízlivý, přehledný a srozumitelný. Dokázala udržet tematické vymezení práce, aniž by text
zatížila přílišnými podrobnostmi. Samostatnou část práce tvoří rozsáhlé obrazové přílohy a
přehled známých účastníků pražských korunovačních slavností. Představují přitom cenný
doplněk textové části.
Práci považuji za velmi zdařilou. Autorčiny závěry jsou zasazeny do kontextu
dobových událostí a její pojednání bude možné dál využít nejen pro komparaci s dalšími raně
novověkými korunovacemi, ale i pro postižení průběhu panovnických festivit v obecné
rovině. Současně podstatným způsobem přispívá k obohacení obecně historických vědomostí
o událostech neklidného roku 1611.
Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.
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