
Vyjádření školitele studenta Mgr. Jana Boukala k průběhu studia a k disertační práci 

Vztahy města Cheb a české šlechty v pozdním středověku 

předkládané v roce 2021 na Ústavu českých dějin FF UK 

I. Hodnocení celého doktorského studia 

 

Mgr. Jan Boukal dospěl k odevzdání své disertační práce po 6 letech pilné práce. Splnil 

samozřejmě všechny předepsané povinnosti a složil úspěšně zkoušky. Zahraniční pobyt 

absolvoval v Kostnici, kde využil bohaté fondy tamější univerzitní knihovny. V průběhu 

svého doktorského studia publikoval několik studií v různých periodicích, ale především 

také knižní monografii o Jakoubkovi z Vřesovic (2016), vycházející z jeho diplomní práce. 

Byl řešitelem grantu Česká šlechta a město Cheb v 15. století (Grantová agentura UK, 

2017-18), v jehož rámci zorganizoval společně s J. Malým kolokvium Šlechta a města ve 

středověku. Vystupoval i na dalších konferencích, včetně mezinárodních, např. v Plavně 

nebo Leedsu. 

 

II. Celkové zhodnocení disertační práce 

  

Disertační práce J. Boukala je věnována jeho rodnému kraji – nejzápadnější oblasti Čech, 

která v době sledovaných dějů byla spojena s českou korunou pouze jako říšská zástava. 

Boukal se zaměřoval na Chebsko a jeho širší okolí od začátku svého studia. Už 

proseminární práce mapovala osudy Falknova (Sokolova) ve středověku. Bakalářská práce 

se věnovala rytíři Kryštofu z Týna a jeho autobiografii. V diplomní práci zpracoval 

počátky rodu rytířů z Vřesovic, především osudy Jakoubka z Vřesovic a jeho výpad na 

Chebsko. Obě postavy, resp. rody pak vešly i do jeho disertace.  

J. Boukal vycházel z velmi bohatého, leč převážně nezpracovaného, především edičně 

nezpřístupněného archivu v Chebu. Měl odvahu pustit se do velmi početné, převážně 

německé korespondence. Shromáždil velmi bohatou faktografii, kterou logicky a 

přehledně uspořádal a vyhodnotil. Boukalovo zaměření je převážně faktografické, není 

velkým teoretikem. Nicméně i tak považuji jeho práci za přínosnou jako rozsáhlý soubor 

pramenných zpráv, které přispějí k poznání vztahů šlechty a měst i v širším kontextu. Další 

obecnější zamyšlení se týká podob záští, jazykové situace na Chebsku a způsobů 

komunikace mezi sledovanými subjekty. 

Téma vztahu města Chebu a šlechty si autor vymezil jen na šlechtu českou, tedy z Českého 

království, nikoli šlechtu místní, ministeriálskou. Zaměřil svoji pozornost na projevy 

konfrontace a kooperace a podobu komunikace mezi chebskými měšťany (městskou radou 

i konkrétními jedinci) na straně jedné a českou šlechtou (ve smyslu držitelů deskových 

statků v Českém království) na straně druhé. Přínosem jeho přístupu je široký pohled na 

oboustranné vztahy, neboť se neomezil jako většina dosavadních prací na konfliktní 

situace. Sleduje i kontakty všednodenní, např. obchodní, a snahu o udržení oboustranně 

dobrých vztahů. Vzájemné konfrontace představovaly podle autora spíše výjimečnou 

situaci.  

Boukal dokáže provádět rozsáhlou heuristiku, zjištěná fakta dobře kombinovat a hodnotit. 

Je patrné osobní zaujetí autora tématem. 

 



III. Připomínky k disertační práci 

 

Práci bylo možné vybavit mapovým zachycením sledovaných vztahů. 

 

 

V. Závěr 

 

Disertační práce Jana Boukala odpovídá svým rozsahem, obsahem i formou doktorské 

práci. Přináší nové poznatky a bohatý pramenný materiál z oblasti málo probádané,  o niž 

se česká historiografie tradičně velmi málo zajímá. Předpokládám, že bude upravena pro 

knižní vydání, a vítám to. 

Předloženou disertační práci doporučuji k obhajobě a předběžně ji klasifikuji jako 

„prospěl“. 
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