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Zuzana Vařáková si nepochybně vybrala zajímavé, ale nelehké téma. Od počátku si 

byla vědoma úskalí práce, včetně výběru pramenů a práce s cizojazyčnou literaturou. Hned 

úvodem lze říci, že soustavný, soustředěný a ukázněný postup se jí zúročil a je na předložené 

práci patrný. 

Zaměření a strukturu práce autorka vysvětlila v úvodu, na který navázala 

promyšleným rozborem použité literatury a pramenů spolu s naznačením metodických 

východisek své analýzy a interpretace. Jasně si vymezila okruh zkoumaných pramenů a 

promyšleně strukturovala celou práci. Z písemných památek se soustředila na historiografická 

díla z českého prostředí napsaná ve 14. a 15. století (s přesahy do starších kronik) a neopomněla 

ani relevantní, edičně přístupné pragmatické písemnosti. Z pramenů hmotných se zabývala 

erbovními znameními. Z podstaty věci vyplynula interdisciplinarita bádání a s ní spojené různé 

metodické postupy. Autorka se musel dotknout jak dějin filozofie, literatury či výtvarného 

umění, tak musela respektovat badatelské zásady heraldiky a genealogie. 

Přínosné jsou její úvahy nad kategoriemi vztahu člověka ke zvířatům, nad jejich 

formováním a proměnami. Východiskem k naznačenému zamyšlení byla autorce logicky Bible, 

především Starý zákon, respektive Genesis. Současně však reflektoval antickou tradici tak, jak 

rezonovala v různých epochách středověku. Využila i relevantní díla církevních otců a 

středověkých křesťanských filozofů. Zamýšlela se také nad vnímáním prostředí, v němž vlk žil, 

tj. nad úlohou lesa a lovu v životě středověké komunit.  

Po těchto úvahách víceméně obecného charakteru přešla ve třetí kapitole 

konkrétnějšímu objasnění postojů české středověké společnosti k vlkovi v rovině biblické 

tradice, v heslech užívaných encyklopedií a v historiografické produkci (zmínky o výskytu 

vlků, jejich množství, způsobených škodách). Neopominula ani otázku jejich pronásledování a 

lovení, stejně jako využití zabitého zvířete. V následující kapitole se věnovala výskytu vlků 

v erbovních znameních šlechty i měst. I v této části práce postupovala systematicky a provedla 

vlastní, podrobný výzkum, včetně pracných genealogických sond do historie nepříliš známých 

rodů. Opřela se nejen o heraldickou a genealogickou literaturu, ale snažila se dohledat i hmotné 

doklady užívání zkoumaných erbů. 

Vyvážený je závěr práce (s. 80–83), v němž Z. Vařáková shrnuje výsledky svého 

bádání a zároveň se snaží podtrhnout stereotyp mnohých předsudků vůči vlkům a 

neoprávněným obavám z nich. 

Práce je napsaná čtivě, kultivovaným jazykem. Text doplňují obrazové přílohy, které 

se týkají především heraldické části práce. Poznámky jsou vypracovány pečlivě, odpovídajícím 

způsobem. Přehled použitých pramenů a literatury najdeme před přílohami (s. 84–92). 

Z. Vařáková prokázala, že zvolené téma není v české historiografii dostatečně 

pracováno, ač je nejen zajímavé, ale i nosné pro interdisciplinární bádání. Sama poukázala na 

skutečnost, že v časově omezené době mohla zpracovat pouze segment písemných památek, 

jež by bylo vhodné žánrově rozšířit o dobovou literární produkci, případně provést srovnání 

s humanistickou literaturou 16. století.  

Práce více než splňuje všechna kritéria kladená na bakalářskou práci a navrhuji ji proto 

k obhajobě s hodnocením výborně. 
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