
                             

 

 

 

 

 
 
Posudek vedoucího práce bakalářské práce z Historie 

 

Autor: Josef Rais 

Jan Volek, Přemyslovec v lucemburských sužbách.  

ÚČD FF UK, Praha 2021, celkem 106 s. 

Autor posudku: prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. 

 

A) Posouzení obsahu 

Definice cílů práce, stanovení výzkumných otázek výborně 

Metodologie práce výborně 

Koncepce a struktura práce výborně 

Práce s prameny velmi dobře 

Schopnost analýzy, interpretace a kritického myšlení výborně 

Invenčnost a původnost výborně 

 

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

komentářem: 

Téma, které si J. Rais zvolil, není snadné, zvláště pro bakalářskou práci. Lze však říci, že si 

s ním poradil velmi dobře.  

 

B) Posouzení formálních náležitostí 

Seznam pramenů a literatury, práce s literaturou výborně 

Poznámkový aparát výborně 

Formální struktura práce výborně 

Stylistická a jazyková úroveň výborně 

Přílohy (pokud jsou) výborně 

 

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

komentářem: 

Po technické stránce je práce zvládnutá dobře, odpovídající pozornost autor věnoval 

poznámkovému aparátu. Přílohy plní většinou roli ilustrativní, informační je cenný rodokmen 



                             

 

 

 

 

 
 
a itinerář Jana Volka (přílohy VI. a VII.), jen jsem v jejich seznamu postrádala jejich bližší 

označení a u poslední přílohy nadpis.  

 

C) Celkové zhodnocení 

J. Rais se uváženě zabýval pouze první polovinou života a kariéry Jana Volka, tj. do roku 

1334, kdy se stal olomouckým biskupem. Zamýšlel se jak nad postavením levobočků 

v královské rodině Přemyslovců, tak nad Volkovou kariérou vysokého preláta i jeho úlohou 

v rámci královského dvora Jana Lucemburského, snažil se zmapovat také jeho vztah 

k nevlastní sestře Elišce Přemyslovně. Záslužně věnoval pozornost ne zcela vyjasněným 

okolnostem Volkova zatčení v roce 1322. Opíral se v prvé řadě o editované prameny, 

z literatury především o studie Z. Hledíkové. V dalším bádání by bylo možné rozšířit 

spektrum použité literatury o práce zahraniční. 

 

1) Celkové shrnutí (povinné, alespoň 500 znaků) 

Práce Josefa Raise je založena jak na práci s prameny, tak s literaturou a splňuje všechny 

požadavky kladené na bakalářskou práci.  

 

2) Případně navrhovaná témata či otázky k obhajobě 

1. Na základě dosud prostudovaných pramenů, můžete shrnout přednosti a vlastnosti, které 

Jana Volka předurčily k postavení jedné z předních osobností dvora krále Jana? 

2. Lze stanovit, na kolik jsou reálné a na kolik jen hypotetické představy o Volkově 

kontaktech s královnou Eliškou v době jejího „exilu“ v Dolním Bavorsku? 

 

 

3) Závěrečné doporučení 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou výborně 

 

V Praze, dne 31. 8. 2019 

Podpis Lenka Bobková 


