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Bakalářská práce Jiřího Kamlera se řadí do dnes již slušného počtu zpracování 

rodů české a moravské středověké šlechty, které se zadávají v Ústavu českých 

dějin FF UK. I na takto vymezené téma je ovšem možné nahlížet z více úhlů a 

uchazeč si v tomto případě zvolil ryze genealogický pohled, v němž zaměřil 

pozornost na moravské Žerotíny. Sám na to v úvodu odkazuje se zdůvodněním, 

proč je práce ochuzena „o širší celozemské reálie“ (s. 8). 

 V dalším textu se svého předsevzetí skutečně drží, takže práce je vlastně 

jedním defilé žerotínského rodu od jeho „bludovických“ začátků po jeho větvení 

v mladším středověku včetně pasáže o mýtické memorii v Paprockého Zrcadle. 

Cílem a současně výsledkem je kontinuální podchycení genealogie Žerotínů a její 

„zalidnění“ konkrétními osobnostmi, samozřejmě i takovými, které se nepodařilo 

do příbuzenské spleti nijak zařadit. Uchazeč pracoval zjevně s chutí a využíval 

především editované středověké dokumenty, zejména listiny, přesto jde však 

leccos vážně vytknout. Především, tam kde je to možné, se sluší namísto 

zastaralého moravského diplomatáře (CDM) využívat moderní edici CDB, 

dotažené dnes zatím k roku 1283, poté až k roku 1297 Havlův Katalog listin a 

listů. Uchazeč vycházel především z regionální literatury (prací uváděných 

v textu je o něco víc než by ukazovala přiložená bibliografie), přešel však některé 

základní zdroje poznání, alespoň jsem nenalezl odkaz na Václava Novotného, 

který ve čtvrtém svazku svých Českých dějin eviduje vývody předních českých a 

moravských rodů, také Žerotínů, odvozovaných od Bluda z Bludova (s. 450). 



 Práce je rozdělena do několika kapitol, které se snaží podchytit historii 

rodu. V jejich rámci postupuje Jiří Kamler podle jednotlivců, takže vzniká dojem 

jakýchsi komentovaných biogramů. Prakticky výhradní důraz na tyto osobnosti a 

jejich začlenění do rodových struktur poněkud tlumí možnost učinit si živější 

představu o celkových aktivitách rodu, který v zemském rámci dosáhl významu 

teprve za časovou hranicí středověku. Postrádám alespoň základní souhrnný 

nástin vývoje pozemkového majetku, který se k Žerotínům vázal (nejlépe 

kartograficky), což by zároveň umožnilo plastičtěji uchopit jejich pozici uvnitř 

moravské šlechty. Vznikl tak obraz poněkud jednostranný, jakoby prostorově 

neukotvený a bez vazeb k okolí, ačkoliv se takové cesty nabízejí. Na druhé straně 

oceňuji snahu vyrovnat se s mezerami v žerotínské genealogii a pokud možno je 

zaplnit. Práce je vybavena doprovodným obrazovým materiálem. 

 V celkovém hodnocení splňuje předkládaná práce požadavky standardně 

kladené na bakalářské práce a doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji klasifikaci 

stupněm velmi dobře. 
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