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Celkové hodnocení (slovně)  

 

 

Autor si zvolil v Čechách poměrně neobvyklé téma, neboť svou bakalářskou práci 

zaměřil na počátky rodu Lucemburků. Genezi a vzestup rodu Lucemburků sleduje od 10. 

století až po jejich první politický vrchol, volbu Jindřicha Lucemburského králem Svaté říše 

římské v roce 1308. Utváření a vývoj rodu Lucemburků vykresluje na pozadí politického 

vývoje Evropy, přičemž se věnuje zejména vazbám vládců Lucemburku k Francii a ke Svaté 

říši římské.  

            Téměř polovina textu je věnována desetiletí 1298-1308, době politického vzestupu 

Jindřicha Lucemburského stejně jako jeho mladšího bratra, církevního hodnostáře Balduina. 

Autor do jisté míry autor sleduje i osudy jejich nejmladšího bratra Walrama, informací o 

tomto členu rodiny je však k dispozici velmi málo, takže adekvátní srovnání všech tří 

sourozenců, které si defendent před započetím práce představoval, není dobře možné.  

   Michal Štorek na své bakalářské práci pracoval s velkou úporností a snahou o co 

nejlepší výsledek. To neznamená, že vše, oč usiloval, se zcela podařilo. Propojení událostí 

v Lucemburku s evropskými dějinami zůstává mnohdy jen formální a ani jeho dvě hlavní 

postavy, Jindřich VII. a Balduin, nejsou tak plastickými, živými figurami, jak by bylo možné. 

Přesto se domnívám se, že se během přípravy této studie mnohému naučil a ve svých 

znalostech historického řemesla postoupil vpřed. 
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