
                             

 

 

 

 

 
 
Posudek oponenta bakalářské práce z Historie 

 

 

Autor: Lukáš Čašek 

Název práce a bibliografické údaje:  Česká šlechta na dvoře Karla IV. mezi lety 

1346 a 1355, BP ÚČD FF UK, Praha 2020, 62 stran 

Autor posudku: PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D. 

 

A) Posouzení obsahu 

 

Definice cílů práce, stanovení výzkumných otázek dobře 

Metodologie práce dobře 

Koncepce a struktura práce dobře 

Práce s prameny velmi dobře 

Schopnost analýzy, interpretace a kritického myšlení dobře 

Invenčnost a původnost velmi dobře 

 

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem: 

Cíl práce je naznačen velmi stručně v Úvodu. Konkrétní badatelské otázky a metodologické 

postupy formulovány nejsou. Přitom z rozboru odborné literatury zaměřené na dvorskou 

problematiku je patrné, že autor je s metodami tohoto výzkumu obeznámen. Tuto metodologii 

se mu nepodařilo vtělit do vlastního výkladu. Ačkoli tedy práce má formálně dobrou 

strukturu, koncepce výkladu není v úplnosti podařená: autor sleduje politickou činnost Karla 

IV. a přítomnost českých šlechticů při jednotlivých událostech, obraz panovnického dvora to 

ale nevytváří. 

Práce je založena vedle odborné literatury na studiu pramenů jak vyprávěcích, tak listinných. 

Autor využil zvl. svědečné řady v listinách vydaných Karlem IV. do r. 1355. Doklady o 

přítomnosti českých šlechticů (ať z listin nebo z kronik) však přijímá jako fakt, který 

nepodrobuje dalšímu tázání a analýze.  

 



                             

 

 

 

 

 
 
B) Posouzení formálních náležitostí 

 

Seznam pramenů a literatury, práce s literaturou velmi dobře 

Poznámkový aparát velmi dobře 

Formální struktura práce výborně 

Stylistická a jazyková úroveň velmi dobře 

Přílohy (pokud jsou) velmi dobře 

 

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem:  

Samotný seznam pramenů a literatury je v pořádku. Ocenit je nutné, že autor užil i početnou 

zahraniční literaturu. Nedostatečná je reflexe použité literatury ve vlastním výkladu, tedy 

nejen čerpání faktografie z ní, ale využití metodických podnětů (např. nulová reflexe knihy 

Fr. Kavky o Karlově dvoře; ze studie Z. Žaluda čerpá, ale nenavazuje na ni). Poznámkový 

aparát dostatečně dokladuje tvrzení uváděná v textu, zasloužil by ale pečlivější zredigování co 

do citačních pravidel (např. zmatek v pořadí křestní jméno – příjmení; užití teček a čárek; 

zkracování opakovaných citací; tečky za každou poznámkou, atd.). Práce má strukturu 

promyšlenou a logickou. Po gramatické a stylistické stránce jsem našla (a vyznačila si) řadu 

oprav. Přílohu tvoří jen tabulka s přehledem obsazení úřadů (dvorských?), která obsahuje i 

odkazy na pramenné doložení. Chybí ale vazba na předcházející výklad. Tabulka by měla 

sloužit k formulaci závěrů, ale není nikde komentována. 

 

C) Celkové zhodnocení 

 

1) Celkové shrnutí (povinné, alespoň 500 znaků) 

Bakalářská práce Lukáše Čašeka je věnována vývoji panovnického dvora Karla 

Lucemburského, a to jen v první polovině jeho vlády, v době jeho působení v italské signorii, 

za časů jeho moravského markrabství /tedy ne až od r. 1346/ a konečně v době jeho 

samostatné vlády jako český král /1346–1355/. Je tak příspěvkem k „dvorské“ historiografii, 

která se dost rozvíjí v posledních desetiletích. Autor ji velmi pěkně představil a na jejím 

základě formuloval výklad o tom, co označujeme jako panovnický dvůr a jaké badatelské 



                             

 

 

 

 

 
 
okruhy jsou řešeny při jeho výzkumu. Škoda jen, že právě k této vydařené partii své BP dále 

nepřihlédl. 

Vlastní výklad postupuje chronologicky a sleduje Karlův doprovod na jeho diplomatických 

cestách a při různých politických činnostech se zaměřením na přítomnost českých šlechticů. 

Při výkladu postrádám úvahu o možných důvodech přítomnosti urozených z českých zemí a o 

celkové podobě Karlova dvora. Dvůr není jen doprovod šlechticů na cestách. Text působí jako 

průvodce Karlovým vladařským působením, výklad o dvoru ustupuje do pozadí.  

Naopak velmi konsistentně vypadá závěr, který podává základní vývojovou linii Karlova 

dvora do r. 1355. Mezi předcházejícími kapitolami a závěrem chybí partie, v níž by byla 

shrnuta zjištěná fakta např. statistickou formou. Některá tvrzení z výkladu i závěru tak jakoby 

visela ve vzduchu a není patrné, na jaké úvaze se zakládají (např. s. 30 – nepropojení dvorů 

Jana a Karla; s. 38 – volnější mravy na Karlově dvoře dle kronikářů – oč se jedná?; s. 49 – 

velikost Karlova královského dvora). 

Výklad nezahrnul dostatečnou informaci o kanceláři Karla IV. před r. 1355. 

Dodat by bylo možné ke s. 37 (široký dvůr za Karlovy korunovace a jeho ubytování) studii 

Ivana Hlaváčka, Z každodennosti Karla IV. a jeho dvora. Ubytovací možnosti v Praze 

v polovině 14. století, ČČH 90, 1992, s. 33–41. 

Závěr práce končí výčtem osob. Chybí nějaký závěrečný odstavec.       

 

2) Případně navrhovaná témata či otázky k obhajobě 

Je doložena pro sledované období nějaká titulatura toho typu, jaký uvádí Fr. Kavka 

(familiaris, domesticus, commensalis, consiliarius atd.)?  

 

3) Závěrečné doporučení 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou dobře 

 

 

V Praze, dne 31. 8. 2020 

 

Podpis Klikněte sem a zadejte text. 


