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Celkem 130 stran textu, přílohy 

Z. Vašek se ve své práci zabývá dosud nezpracovaným tématem šlechtických donací 

v letech vlády krále Jana Lucemburského. Vycházel především z pramenných edic, využil ale 

i některé netištěné prameny. Snažil se nejen o shromáždění doložitelných donací, ale i o 

postižení jejich smyslu, který hledá v rovině duchovní, společenské a ekonomické. Širokou 

škálu vypovídatelnosti zvoleného typu pramene se pokouší převést na některé společné 

jmenovatele a dospět k jistému zobecnění, zároveň ale zdůrazňuje i specifičnost jednotlivých 

darů a dárců, což prokazuje na některých vybraných příkladech (VII. kapitola). 

První dvě kapitoly (s. 3-17) v podstat tvoří úvod do problematiky a mohly tvořit jeden 

celek, jsou příliš krátké. Ve třetí kapitole se diplomant zabýval motivací a typy darů. 

Integrální součástí této kapitoly mohla být na ni navazující část nazvaná Řeč čísel, jež mohla 

být integrální součástí, nebo být zařazena jako podkapitola V.4. Srovnání se situaci 

v rakouských zemích samozřejmě není na škodu, byť je problematické, že se časově nekryje 

s probíraným obdobím v Českém království; vzhledem k vývoji českého státu za Lucemburků 

by bylo do budoucna možné zaměřit se na země, které se staly jeho součástí již za Jana 

Lucemburského (většina Slezska, Horní Lužice). Jako druhý vzorek pro komparaci situace za 

Jana Lucemburského autor zvolil léta 1289-1300, "kdy existovala určitá vnitřní stabilita 

země"(s. 58), což se asi nedá říci o prvním desetiletí Janovy vlády. Zde by bylo možné položit 

otázku, jestli nevyrovnaná královská vláda ovlivnila počínání šlechty ohledně církevních 

donací a jak. Velkou otázkou zůstává zařazení donací Elišky Rejčky mezi šlechtické, což 

zřejmě zkresluje zvláště situaci na Moravě Ca v jejím porovnání s Čechami), a čehož si je 

autor také vědom. Autor si všímal též příjemců darů (kostel, kláštery), eventuálně vztahu 

příslušného donátora či jeho rodiny k němu (rozdíly mezi nižší a vyšší šlechtou). V tomto 

směru připomíná nejen duchovní pohnutky, ale klade důraz také na ekonomická pouta mezi 

dárcem a obdarovaným, význam patronátního práva, vyzdvihuje motiv zachování trvalé 

paměti osoby či rodu, jejich reprezentaci atd. 

Svým výkladem Z. Vašek spěje k celkovému zhodnocení šlechtických donačních listin 

jako pramene, který lze využít nejen pro účely genealogické, ale také z hlediska kulturně 

antropologického k dotvoření představ o duchovním i praktickém obrazu české a moravské 

šlechty v 1. polovině 14. století. 



Záslužné přehledy darů v přílohách. Jen je problematický časový posud v 2. příloze 

oproti 1. 

Několik poznámek k formální stránce práce. Není mi jasné, proč diplomant nezačíná 

kapitoly na nových stránkách. Zvlášť rušivě plynulé řazení vyznívá u III. kapitoly, která je 

uvozena motty - s. 17-18, stejně u seznamu zkratek na nové stránce. Patrně nedopatřením se 

ocitlo dvojí označení závěrečného shrnutí (Shrnutí a Závěr). Vyskytují se i překlepy, či 

pravopisné chyby (s. 18); chybí rozdělovací znaménko (čárka nebo dvojtečka) za jménem 

autora v seznamu literatury; u citovaných článků chybí stránkový rozsah! 

Práce Z. Vaška vykazuje jeho schopnosti i píli a Je možné na dosažené výsledky 

navázat, zcela vyhovuje požadavkům kladeným na diplomovou práci, a proto ji doporučuji 

k obhajobě s hodnocením ..................................... .. 
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