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Celkové hodnocení (slovně) 

Práce Michala Štorka představuje dějiny rodu Lucemburků od jejich historických počátků až po vrchol, 

kdy Jindřich VII. Lucemburský dosáhl roku 1308 římského trůnu. Obsahově se práce věnuje výhradně 

politickým dějinám, zejména osvětluje okolnosti předávání vlády a moci v lucemburských državách a 

vztah lucemburských hrabat k římským králům a císařům, ke králům francouzským, k papežům či 

biskupům. Zdůrazňuje polohu rodové domény na hranici Říše a Francie jakožto malého státu mezi 

politickými mocnostmi. Stěžejní část práce se zabývá trojicí lucemburských bratrů, kteří již vstoupili 

do nejvyšších pater evropské politiky na přelomu 13. a 14. století, Jindřichem VII. Lucemburským, 

Balduinem Trevírským a Walramem. 

Při sledované dynasticko-politické linii bych očekávala, že autor místy strohý popis doplní o funkční 

přílohy typu map, rodokmenů, tabulek s vládou jednotlivých panovníků. Ačkoli práce již v úvodu 

otevřeně přiznává, že je kompilací, uvítala bych, kdyby se autor seznámil rovněž s některými prameny 

a v práci je využíval (činí tak jen v případě Zbraslavské kroniky). K tématu by se nabízel např. Codex 

Balduini Trevirensis, který podrobně obrazově líčí životy lucemburských bratrů Jindřicha a Balduina. 

Práce na něj dokonce odkazuje, nicméně mylně předpokládá, že autorem byl sám Balduin (s. 47).  

Obsahově je práce poměrně zdařilá, poctivě cituje odbornou literaturu. Pozitivně vnímám, že kapitoly 

o Lucemburcích jsou doplňovány o pasáže věnované politice římských králů či papežů, kteří na vývoj 

lucemburského panství i vzestup rodu měli přímý či nepřímý vliv. Jejich provázanost s textem o 

dynastii Lucemburků je ale malá. 

Struktura práce je mírně chaotická, názvy kapitol ne vždy odpovídají obsahu, resp. podkapitolám. 

Postrádám kapitolu o použitých pramenech a literatuře. Dostupné česky psané odborné literatury 

k vybranému tématu není mnoho, i tak by se ale daly některé články či knihy doplnit např. Královský 

sňatek. Oceňuji, že autor částečně čerpal také z německy psané literatury.  

Největší slabinou práce je její jazyková úroveň. Především se jedná o dlouhé a složité větné konstrukce, 

v nichž se čtenář ztrácí od samého počátku, nebo nesrozumitelné věty typu: “Tento hrad se nachází na 

území dnešního města hlavního města Lucemburka státu Lucembursko nad řekou Alzette, poblíž 

Ettelbrücku.“ 

I po formální stránce nacházím řadu nedostatků-překlepy, opakující se slova, chybné umístění číslice 

v poznámce (číslice poznámky před interpunkcí), gramatické chyby, i nesplnění formálních požadavků 

práce (anotace anglicky). 

Otázka k obhajobě: Kdo podle Vás nese hlavní podíl na zvolení Jindřicha Lucemburského římským 

králem? 

Práci i přes uvedené výtky doporučuji k obhajobě. 
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