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Předmětem práce Kateřiny Bakešové se stala nejmladší dcera Václava II., Anežka, 

která se narodila pouhý týden před skonem svého otce. Jako Václavův nejmladší potomek a 

zárověň jediné dítě královny Elišky Rejčky stála poněkud stranou hlavních historických 

událostí, které zmítaly českými zeměmi v první třetině 14. století. A pokud se jí dotýkaly, 

nebyla jejich aktérem, ale spíše pasivním zdrojem problémů, jako v případě jejího sňatku s 

Jindřichem Javorským. Snad právě proto o ní historie zanechala jen málo přímých zpráv. Ani 

české ani polské prameny o ní téměř nehovoří.  

Sestavit na základě takto torzovitého materiálu Anežčin životopis není snadné. 

Defendentka se proto pokusila představit ji  prostřednictvím popisu doby, ve které žila, lidí, 

již ji obklopovali a událostí, s nimiž byla konfrontována. Takto pojatá práce sice nabízí řadu 

informací o době a prostředí, hlavní hrdinka však na pestré fresce prvních dekád 14.století 

poněkud zaniká. Proto defendentka vložila na závěr své studie souhrn konkrétních zpráv o 

životě Anežky Přemyslovny.  

            Kateřina Bakešová vycházela při psaní své práce především z české literatury, neboť 

na polské práce si vzhledem k neznalosti polštiny netroufala.  Jednostranný výběr literatury se 

pochopitelně odráží na výsledném textu, v němž  dominuje vztah  s  matkou (a s českým 

prostředím), kdežto o Anežčině životě po boku  Jindřicha Javorského a o jejím působení ve 

Slezsku najdeme jen několik zmínek.    

Vzhledem k male míře dochovaných pramenů  je  studie  K.Bakešové dílem převážně 

kompilačním. V této souvislosti  oceňuji schopnost defendentky  pracovat se sekundární 

literaturou. Ne každý student dokáže přetlumočit závěry jiných autorů se správným 

vystižením podstatných jevů a přitom vytvořit čtivý text.  

           Celkově pokládám bakalářskou práci kateřiny Bakešové za zdařilou a doporučuji ji k 

obhajobě. 

 

 


