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David Mikeš si za téma své diplomové práce zvolil levobočky z rodu Přemyslovců, jejich známé 

osudy a vazby s hlavní linií přemyslovského rodu. Život přemyslovských levobočků porovnává 

s osudy nemanželských potomků v jiných zemích, konkrétně v Polsku, ve Skandinávii, v Anglii, v 

Rusku a také u normanských vládců Sicílie a klade si otázku, do jaké míry se mohli synové, kteří se 

nenarodili z manželského lože, v těchto zemích stát panovníky. Jak se ukazuje, zejména v severských 

zemích existovalo levobočků velké množství a skutečnost, že dosedli na královský trůn, nebyla nijak 

výjimečná, a to až do 13.století. Oproti tomu v Čechách se stal panovníkem jediný z nemanželských 

synů, kníže Břetislav I. Pozdější doba již jejich nástupu na trůn nepřála, a to ani tehdy, když o to 

usiloval vládnoucí král (viz snaha Přemysla Otakara II. o legitimizaci jeho syna Mikuláše). 

 Osudy nemanželských potomků přemyslovských vládců jsou známy nestejně dobře. Některé 

z nich, jako již zmíněných Břetislava a opavského vévody Mikuláše, byly opakovaně popsány, o 

jiných levobočcích koluje jen málo informací. Pro některé osoby neexistuje dostatek pramenů (to se 

týká především nemanželských dcer), u jiných určité písemnosti k dispozici jsou, přesto se však větší 

pozornosti netěší. Právě to dalo možnost Davidu Mikešovi zpracovat podrobněji životopis jednoho z 

nich, konkrétně syna krále Václava II. a pozdějšího biskupa olomouckého Jana Volka. 

Ačkoliv má diplomová práce převážně kompilační charakter, v pasážích věnovaných Janu Volkovi se 

jedná o historické dílo založené na zpracování pramenů. V těchto pasážích autor prokázal , že 

historické řemeslo ovládá a historická práce  mu není cizí.  

David Mikeš svou práci dlouho piloval a vylepšoval. Na výsledném elaborátu, který lze 

označit za zdařilý, je toto úsilí vidět. 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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