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Tomáš Havlík si pro svoji bakalářskou práci vybral velmi specifické téma z byzantských 

dějin, které vyžadovalo nejen značnou erudici v oboru byzantologie, ale také nezbytnou jazykovou 
vybavenost, především znalost klasických jazyků.  Zpracování problematiky existence římského 
konzulátu ve východní části římské říše v časovém období od jejího rozdělení v roce 395 až do 
zániku této instituce postavil totiž především na důkladném studiu a analýze rozsáhlého 
pramenného materiálu, a to nejen řeckých a latinských písemných pramenů, ale také hmotných 
pramenů uměleckého či numismatického charakteru. Získané poznatky konfrontoval s  odbornou 
literaturou obecnější povahy. Jeho práce nese proto výrazné rysy původní pramenné studie.  

 
Jednotlivým typům použitých pramenů podřídil autor také strukturu své práce. Po uvedení 

do problematiky a důkladném rozboru pramenů a literatury následuje pět kapitol, v nichž 
analyzoval jednotlivé skupiny pramenů, a to  jednak právní povahy, které ještě dále rozdělil na 
Justiniánovy kodifikace a pozdější zákonodárství, jednak narativní prameny a dále mince a 
konzulární diptychy. Takto získané informace se snažil shrnout, zobecnit a zařadit do širších 
souvislostí.  Práce je doplněna poměrně rozsáhlou textovou a obrazovou přílohou, která rozhodně 
není v tomto případě samoúčelná.  

 
Tomáš Havlík zpracoval zvolené téma velmi detailně a se značnou akribií, a prokázal tak, 

že si velmi dobře osvojil danou problematiku. Jeho práce s prameny a odbornou literaturou je 
precizní, text je kultivovaný také po stylistické a jazykové stránce. Do budoucna by měl jen 
trochu více dbát na to, aby vazby sloves vždy odpovídaly normě (například „byzantský konzulát se 
ocitl na sestupné tendenci“, s.58) nebo jeho vyjádření nebyla příliš hovorová, i když valnou většinu 
pochybení tohoto druhu odstranil při závěrečné úpravě.  

 
Vzhledem  k  uvedeným   skutečnostem  doporučuji  práci  Tomáše Havlíka  k obhajobě a 

navrhuji klasifikovat známkou výborně. 
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