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Kandidátka zvolila pro svou disertační práci nejednoduché téma – zpracování poněkud 

pozapomenuté větve Vítkovců, totiž pánů z Krumlova. Neměla se přitom omezit na 

genealogické souvislosti, ale mělo jít o důsledné zpracování tématu za využití 

interdisciplinárního přístupu. Ke genealogii, heraldice a sfragistice, neboť tyto tři 

pomocněvědné disciplíny mají k podobnému tématu nejblíže, tak musel přistoupit i obecněji 

historický přístup, podpořený využitím archeologických i stavebně-historických postupů. 

Kandidátka zde mohla využít toho, že jako diplomovou práci zpracovala stavební vývoj 

českokrumlovského hradu; její rigorózní práce se věnovala tématu ukazování ostatků o svátku 

Božího Těla v pozdním středověku a českokrumlovským sakrálním stavbám. Obě práce 

vznikly na Ústavu dějin umění FF UK. Stejně tak přínosná byla dlouhodobá spolupráce 

s archeology, přirozený důsledek kandidátčina působení na katedře archeologie Filozofické 

fakulty Západočeské univerzity v Plzni. 

Pány z Krumlova nelze v dějinách rozrodu Vítkovců sledovat příliš dlouho, rod vymřel již 

před polovinou 14. století. Ačkoli k jeho příslušníkům lze počítat tak známé protagonisty 

českých dějin sklonku 13. století, jako byl Záviš z Falkenštejna, zmizel do značné míry z 

obzoru již raně novověkým autorům a odlišení jeho členů od daleko známějších Rožmberků 

nebylo snadným úkolem. 

Kandidátka rozčlenila svou práci do pěti hlavních kapitol (mimo úvodu a závěru). Na 

počátku, jak je u podobných prací obligatorní, se věnuje pramenům a dosavadnímu 

zpracování tématu. Zvláštní pozornost je soustředěna na legendu o dělení růží, pokud jde o 

historiografii, autorka s nadhledem přistupuje k výsledkům staršího, namnoze německého 

bádání, i k moderním pracím. Tato část tak může být poměrně stručná, soustředěná především 

na to, co autorka považuje za podstatné. Následuje rozsáhlá kapitola o jednotlivých lépe či 

hůře pramenně doložených členech rodu – od Vítka z Prčice, stojícího na počátku genealogie 

Vítkovců, po Ješka, snad syna Záviše z Falkenštejna, jímž se historie pánů z Krumlova v 1. 

polovině 14. století uzavírá. Zde se autorka musela kriticky vyrovnat nejen s velmi nestejnou 

výpovědní hodnotou pramenů, ale také s některými moderními zpracováními. Kromě 

písemných pramenů pracuje i se sfragistickými a heraldickými doklady a s výsledky 



archeologických výzkumů. Další klíčová kapitola práce sleduje majetkovou držbu pánů 

z Krumlova. Nesoustřeďuje se pouze na relativně nejlépe známé a popsatelné statky v jižních 

Čechách, i na statky na území Horních Rakous. V mezích možného se věnuje i majetku ve 

středu a na východě Čech. Zde autorka nejvýrazněji využívá archeologických pramenů i 

znalostí středověké architektury. Samostatná část této kapitoly je věnována aktivitám pánů 

z Krumlova v oblasti těžby drahých kovů. V závěru autorka analyzuje přechod statků 

vymírajícího rodu do rukou Rožmberků. Již stručnější, ale informačně bohatá pátá kapitola je 

věnována erbu a pečetím pánů z Krumlova. I zde se autorka vyrovnává s velmi 

problematickým dochováním pramenů, kdy nelze zcela jednoznačně určit ani tinktury erbu. 

Její přístup je kritický, přináší dílčí opravy a nová zjištění. V šesté kapitole, nazvané 

„Diplomatický exkurs“, autorka opět kriticky hodnotí dochované písemnosti. Odmítá 

představu o existenci kanceláře pánů z Krumlova. Jak sama konstatuje, mnoho je zde v rovině 

hypotéz. Užitečným materiálovým doplňkem práce je katalog dochovaných pečetí pánů 

z Krumlova. 

Předností práce Z. Gersdorfové je využití archeologických pramenů i výsledků stavebně 

historických průzkumů, což jí umožňuje překročit hranice vymezené někdy jen velmi 

torzovitými prameny písemnými. Mnoho v jejím výkladu – vzhledem k omezené pramenné 

základně - zůstává v rovině hypotéz, které budou základem další diskuse. Práce využívá 

široké spektrum pramenů a přináší nová zjištění. Může být tedy předložena k obhajobě.  
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