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Tomáš Velička si ve své diplomové práci podle názvu vytknu I za cíl zpracovat 

vybraná témata z dějin Vratislavska v období let 1290-1341. Z daného zaměření ovšem 

výrazně vybočil. Jelikož práci vlastně tvoří tři do značné míry neprovázané celky, dovolím si 

je hodnotit odděleně. 

Po úvodu autor přehledně shrnul česko-slezské vztahy od počátku 13. století do roku 

1341. Vynechal přitom období let 1278-1290, jelikož se k němu vrací v dalších kapitolách, 

zčásti i v souvislosti se sledováním role Bernarda z Kamence v době Jindřicha IV. 

Vratislavského (řeč. Probus), jemuž věnoval samostatnou podkapitolu. Otázkou však zůstává, 

zda neměla být česká politika ve Slezsku sledována až do vydání Karlovy inkorporační listiny 

roku 1348 či jen do roku 1335, kdy Vratislavské knížectví přešlo do českých rukou. 

Upozornit je třeba i na to, že autor často nereflektuje novější literaturu ke slezským dějinám 

ve 14. století (především četné studie Lenky Bobkové). 

Druhá kapitola představuje jakýsi exkurz mimo celkový tematický a chronologický 

záběr práce. Autor zde rozebírá dva typy důležitých pramenů pro kladské dějiny, přičemž 

vlastní analýze je vždy připojena jejich obšírná charakteristika. V prvním případě (s. 44-61) 

se pokouší s pomocí údajů kameneckého nekrologia osvětlit otázku, jak vypadala správa této 

země v letech 1278-1290, kdy ji měl držet Jindřich IV. Vratislavský (zde je vlastně jediné 

pojítko s názvem diplomové práce). Na základě udání denního data smrti kladského kastelána 

Zdeslava ze Štemberka v tomto rukopise se Tomáš Velička přiklání k tomu, že vládu 

v Kladsku převzal Václav II. až po smrti Jindřicha IV. Vratislavského. Druhou samostatnou 

podkapitolu (s. 62-73) představuje pojednání o lucemburských konfirmacích pro Kladsko až 

do roku 1420. Vzhledem k celkovému zaměření práce je zařazení této podkapitoly do ní 

nej diskutabilněj Ší. 

V poslední části se autor vrací již opět ke slezským dějinám, kdy velice podrobně (s. 

74-134) rozebírá testament Jindřicha IV. Vratislavského. Oddílu je opět předřazena obecná 

charakteristika tohoto typu pramene. Následuje krátké načrtnutí mocenského vzestupu 

uvedeného knížete v letech 1288-1290 a především důkladná analýza jeho posledního 

pořízení, které se dochovalo pouze v pozdějších opisech, proto bývá někdy autenticita 

dokumentu zpochybňována. Autor se přitom zaměřuje na důkladný rozbor pasáží týkajících 



se fundace kláštera cisterciaček ve Vratislavi. Na základě rozsáhlých exkurzů a komparací s 

evropským prostředím Tomáš Velička zpochybnil závěry polského medievisty Tomasze Jurka 

o zpadělání některých pasáží listiny. Tato kapitola je bezpochyby z celé práce 

nejpropracovanější a obsahuje nové podněty a závěry. 

Přestože práce obsahově zcela nekoresponduje se zvoleným názvem, je třeba ocenit, 

že se autor opírá nejen o starší i novější domácí i zahraniční literaturu, ale především vychází 

z důkladné analýzy edičně zpřístupněných pramenů, a to nejen ze slezského prostředí. V práci 

se vyskytují jen některé snadno odstranitelné nedostatky formálního rázu (prázdná poznámka 

641) a zcela občasná uklouznutí gramatická či stylistická (kupř. s. 85: je nejstarším 

dochovaným slezským knížecím testamentárním dochováním poslední vůle Meška 

Opolského). Přes tyto připomínky se každopádně jedná o dobře napsanou původní 

materiálovou práci, jejíž závěry jsou zasazeny do kontextu dobových událostí. 

Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně . 
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