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         Autor předkládané práce si zvolil za téma výzkumu osobnost jednoho z předních 

dvořanů období posledních Přemyslovců. Jádro prosopograficky orientované studie je 

uspořádáno v zásadě chronologicky a zabývá se životními osudy pana Hynka (II.) Berky z 

Dubé v letech 1276 až 1309. Při jejich popisu přitom budí zájem kandidáta zejména politické, 

respektive sociální dějiny, nesrovnatelně menší důraz klade na dějiny hospodářské či kulturní.

Vytváří tak detailní pohled na svého hrdinu - slovy současníka muže „řeči i skutků lstivých“, 

v první řadě jako na protřelého dvorského politika, který pragmatickou životní strategií 

dokázal zajistit elitní postavení sobě i svým potomkům.     

         Ve své bakalářské práci Váňa vychází z editovaných listin a narativních pramenů, z

přehledové historické literatury i z výběru úžeji zaměřených studií. Seznam sekundární 

literatury by bylo možné doplnit o další práce, mimo jiné Josefa Žemličky. Využití většího 

množství specializovaných prací by autorovi umožnilo prokreslit životní příběh pana Hynka

desítkami zdánlivým drobností více do hloubky. Například Berkův itinerář lze rozšířit o

polský Rzepin, v textu jen nekonkrétně zmíněný na základě starší literatury (srov. Foltýn-

Meduna, 2004, s. 213), řada prací se dotkla budování berkovského dominia (v poslední době 

např. k založení města Mšena Pikorová, 2006, zvl. s. 26). Jak však již bylo řečeno, Váňa při 

výkladu záměrně preferuje dějiny politické. 

     Ocenit je nutné přehlednou tabulku shrnující „kariérní růst“ Hynka Berky. Považoval bych 

ovšem za vhodné ji ještě rozšířit o místa vydání listin, Poněkud postrádám další přílohy, které 

by zvýšily komfort čitatele. Vzhledem k zaměření práce se jedná zvláště o přílohy

genealogické, případně mapové.     

        



     

     Váňova práce má přiměřený rozsah, z jazykového hlediska i z hlediska formální úpravy

nevykazuje výraznější nedostatky. O zvoleném tématu podává dostatečný přehled, zaměření 

práce je pro obor nepochybně přínosem. Jako celek tedy předložená studie splňuje 

požadované parametry. Vzhledem k tomu, že se jedná o práci bakalářskou navrhuji ji 

klasifikovat jako „výbornou“.
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