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Jiří Kamler si téma své bakalářské práce vybíral poměrně dlouho, až se rozhodl pro 

prozkoumání počátků známého moravského panského rodu Žerotínů (od 13. do počátku 15. století), 

k nimž měl vztah vzhledem k místu svého původu i volnočasového zájmu. Původní plán pojednat 

málo známou „středověkou“ kapitolu dějin rodu v kontextu vývoje moravské šlechty, se záhy ukázal 

z časových důvodů jako nereálný. Autor proto svou práci pojal jako genealogickou, což bylo sice 

pracné, ale ve výsledku spíše encyklopedické, ne příliš oslnivé, ani moc čtivé. 

Pracoval s poměrně omezeným počtem literatury, práce obecnějšího charakteru jsou 

výběrově (starší kompendia zůstala opominuta) zastoupeny pouze v první kapitole, dále s nimi 

nepracuje a necituje je, zcela chybí v závěrečném soupisu pramenů a literatury. Většinu své energie 

věnoval práci s editovanými písemnostmi, zpřístupněnými v především v moravském diplomatáři a 

v moravských zemských deskách; víceméně stranou ponechal jiné edice, pro srovnání vhodný český 

diplomatář (CDB) a česko-moravský regestář (RBM). Pramenný výzkum je samozřejmě třeba 

pochválit, škoda jen, že se autorovi nepodařilo získané poznatky lépe skloubit a vysvětlit je v kontextu 

moravského prostředí, případně ve srovnání s jiným rodem a situací na Moravě. 

Dobře vyznívá kapitola věnovaná mýtickému původu rodu, v níž se autor mohl opřít o 

literaturu věnovanou významu a osudům Žerotínů v raném novověku (zvl. T. Knoz). Následující 

kapitoly jsou děleny podle jednotlivých větví rozrodu prvních generací rodu, od Bludovců po 

Žerotíny. Poněkud nešťastné je další členění na někdy jen velmi krátké biografy konkrétních 

příslušníků nastíněných linií. Text tak nabyl víceméně slovníkového charakteru, který autor jen 

ojediněle doplňuje uvedením do širších dějinných souvislostí (např. na s. 48). Závěrečné shrnutí je 

přehledné a obsahuje relevantní informace a dílčí zobecnění. 

Práci by na více místech prospěly stylistické úpravy (příliš četné užívání ukazovacích 

zájmen, opakování slov), vzácněji i opravy pravopisné. Vhodné a instruktivní jsou ilustrace a 

genealogické tabulky v textu, přivítala bych nějaké mapky s vyznačením majetkových poměrů 

Žerotínů. 

Předkládaná práce prokazuje autorovu schopnost samostatné práce, je napsána se zaujetím 

a smyslem pro detail. Velmi dobře může posloužit jako východisko pro další studium dějin rodu 

(pozemková držba, zakladatelská činnost, politická angažovanost, otázka vztahu k zeměpánovi 

apod.) i jako podklad pro širší komparaci s vývojem jiných moravských rodů na pozadí proměn, jimiž 

Morava za sledovaných 200 let prošla. 

Bakalářská práce Jiřího Kamlera je původní, založená na pramenech a splňuje tudíž kritéria 

na ni kladená, proto ji doporučuji k obhajobě s předběžným hodnocením velmi dobře. 
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