
Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu 

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 
 

Posudek oponenta diplomové práce 

 

Autor, název, místo, rok, rozsah práce:  

Bc. David MIKEŠ, Přemyslovští levoboččci, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra dějin a 

didaktiky dějepisu, Praha 2021, 105 str., vedoucí práce: PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.  

 

                               

 

 splňuje splňuje 

z větší 

části 

splňuje 

z menší 

části 

nesplňuje 

Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají zadání 

a názvu práce. 
     x    

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a 

tématu. 
     x         

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu.           x   

Struktura práce je vyvážená a logická.          x   

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.           x   

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb.      x        

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 

správné terminologie. 
     x        

Autor správně cituje.      x        

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, seznam 

pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím jazyce, 

rozsah odpovídá zadání). 

      x    

     

 

 

 

 

 

 



Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu 

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 
 
 

 

Celkové hodnocení (slovně) 

 

     David Mikeš si pro svou diplomovou práci zvolil téma z období českého středověku, obdobně jako 

již u své práce bakalářské (FF UK, 2015). Zkoumání postavení nemanželských dětí v panovnických 

rodech mu však tentokrát umožnilo pokusit se o relativně široce pojatou komparaci napříč Evropou.   

 

    Zatímco osobnost prvního bezpečně doloženého přemyslovského “bastarda”, knížete Břetislava, je 

již badateli velmi důkladně prozkoumána, větší šance na prohloubení našich znalostí se Mikešovi 

nabízely u některých nemanželských synů a dcer z období posledních Přemyslovců, u nichž je zároveň 

dochováno nepoměrně více přímých informačních zdrojů (u posledních generací rodu autor velmi 

hojně využívá edice listin). Tuto skutečnost dokládá důkladně zpracovaná rozsáhlá kapitola věnovaná 

Janu Volkovi, nemanželskému synovi Václava II. (str. 63 ad.). Za o něco méně do hloubky 

propracovanou pokládám kapitolu věnovanou vyšehradskému proboštu a královskému kancléři 

Janovi, nemanželském synovi Přemysla Otakara II. (str. 58 ad.). V ní zejména postrádám informace o 

jeho podílu na založení konventu dominikánů v Šumperku.  

 

     Významnou součástí předložené práce je snaha o komparaci se situací panovnických levobočků ve 

vybraných dalších evropských zemích. Pro sledování osudů levobočků v mimočeském prostředí využil 

Mikeš vedle sekundární literatury dílčím způsobem též dobové kroniky (Adam Brémský, Nestorův 

letopis…). Značná pozornost je přitom věnována skandinávských královstvím (psáno se sympatickým 

zaujetím) a staršímu období. Celkově je výběr zemí ovšem trochu nevyvážený a bylo by přínosné více 

věnovat pozornost mladšímu období a okolním zemím. Namátkou připomínám snahu Albrechta II. 

Durynského a Míšeňského přenechat majetky levobočkovi a nikoliv legitimnímu synovi 

pocházejícímu z manželství s dcerou císaře Fridricha II.   

 

     Ve stručném závěru autor zdůrazňuje odlišnost v postavení levobočků v raném a ve vrcholném 

středověku, což správně spojuje s upevněním postavení papežství. Akcentuje též obecně platnou 

skutečnost, že možnost kariérního vzestupu se ambiciózním "bastardům" nabízela v církevních 

funkcích, zejména těch spjatých s dvorským prostředím.  V Čechách, jak jeho práce dokládá, byl 

takovým vhodným postem v první řadě úřad vyšehradského probošta, tradičně spojený s úřadem 

kancléře. U takto výrazně genealogicky zaměřené práce by bylo užitečné zařadit rovněž rodokmen 

posledních Přemyslovců. 

 

Otázka: Nové poznatky do problematiky levobočků může přinést antropologický výzkum na 

panovnických pohřebištích, případně nověji analýza genetického material v podobě DNA. Co víte z 

tohoto hlediska o výsledcích antropologického výzkumu ostatků pocházejících z královského 

pohřebiště na Zbraslavi? 

 

  

                         Diplomovou práci Davida Mikeše doporučuji k obhajobě.    
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