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Diplomová práce Vladimíry Koucké porovnává dvě základní raně novověké historiografické práce
z různých epoch kulturního vývoje, Hájkovu Kroniku českou, vznikající v konfesijně velmi
nejednotném období 16. století (vyšla roku 1541), a Beckovského Poselkyni starých příběhů
českých, jejíž prvý díl byl vydán roku 1700 za vlády Leopolda I.
V případě prvého dílu Beckovského kroniky se srovnání s Hájkem přímo nabízí: Beckovský byl
motivován právě Hájkem a časové období pokrývá tutéž dobu, jíž se kronikářsky věnoval Hájek.
Naopak druhý díl Poselkyně, za života Beckovského nevydaný, zasahuje až do 17. století –
Beckovský se zde tedy nemohl řídit Hájkovým vzorem a průzkum změny vypravěčské strategie by
byl jistě přínosný. Práce by tak ale nabyla na rozsahu; respektuji tedy, že diplomantka se věnovala
jen shodným pasážím, respektuji i to, že nepracovala s tiskem Hájkovy Kroniky, ale jen s faksimilí z
roku 1819 (je snadno dostupná na internetu a změny nejsou zásadní; poznamejme však, že vydání z
roku 1541 je také v digitalizované podobě dostupné: Dolnosląska biblioteka cyfrowa
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=10444&from=PIONIER%20DLF).
Komparace zkoumaných dvou kronik, vrstevnatě zapadajících do složitých kulturních vztahů, musí
mít jasně stanovená kriteria, jež budou tvořit základ srovnání. V tomto ohledu vnímám v práci
určitou nejistotu: diplomantka se zřetelně snaží obsáhnout všechny zásadní problémy, které ji při
četbě napadaly, a snaží se je zahrnout do textu. Důsledkem je ale jakási nahodilost a povrchnost.
Při srovnání postupuje poněkud mechanicky: prvá část každého oddílu je věnována Hájkovi, druhá
Beckovskému, kapitolu zpravidla zakončuje shrnutí. Zřetelně vnímám snahu o zobecňování těchto
partikulárních výsledků a jakési nálepkování razítkem humanismu či renesance a baroka, místy bez
argumentační opory (co je na Hájkovi humanistické a Beckovském barokní?). Problematickou
vnímám zejména pasáž o jazyce obou kronik: průzkum jazykové podoby obou kronik by přinesl
slušné výsledky až po zevrubné analýze různých (nebo alespoň vybraných) jazykových aspektů z
celého textu – v různých kontextech, valencích, pozicích atd. V podobě, jakou kapitola 4.3 má, jde
jen o velmi hrubý nástin jazykové sondy. Řada míst nemá vysokou vypovídací hodnotu – uveďme
příklad: na str. 29 práce čteme, že v Poselkyni „se objevuje dvouhláska ou, která se zapisuje pomocí
diftongu au“. Ale tentýž jev je už i v jazyce Hájkovy Kroniky: „Catualdus pak zlaupiw.“ (str. <25>)
atd. Nehledě na to, že nejde o jazykové názory ani Hájka, ani Beckovského, nýbrž tiskařů.
Následující kapitola 4.4, věnovaná žánrovému zařazení kronik, je bohužel nesmírně lakonická,
obsahuje jen 3 odstavce a téma dle mého ani zdaleka nevyčerpává. Přitom mohla dle mého názoru

přinést bohaté informace o strategii chronologického vyprávění (kronika bylo mj. označení právě
chronologické narace!). Je pravdou, že postřehy o různých vypravěčských tendencích jsou
rozmístěny jinde v textu, pak se ale ptám, jaký má smysl uvádět zmíněnou stručnou kapitolu.
Za přínosné naopak považuji kapitoly věnované srovnání různě motivovaných strategií při popisu
konfliktních panovníků a jiných osob. Sondy věnované postojům k vládám panovníků Přemysla
Otakara I., Jana Lucemburského a Ludvíka Jagellonského (hodnotné jsou postřehy o akcentaci
domácích nebo zahraničních zpráv, str. 36–43), stejně jako různé akcenty v postojích obou
kronikářů k Boleslavu I., Husovi a Jiřímu z Poděbrad přinášejí zajímavé doklady o různých více či
méně implicitních patriotických či nadkonfesijních postojích. Domnívám se, že právě takové sondy,
byly-li by bohatší a tím pádem také informačně pregnantnější, mohly posunout práci mnohem dál;
také zobecňující soudy by měly větší cenu.
Při respektování faktu, že diplomantka si vybrala nesmírně rozsáhlý úkol, který nemohla
vyčerpávajícím způsobem splnit, vnímám uvedené nedostatky jako daň za snahu splnit vytyčený cíl.
Práci doporučuji k obhajobě, navrhuji hodnocení velmi dobře.
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