
Posudek na bakalářskou práci: 
 
Vít Koula, Páni ze Šternberka. Od Divišovců ke Karlu IV. , ÚČD, FF UK Praha 2011, 
78ss., vedoucí práce prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. 
 

Předkládaná práce je věnována výseku z historie jednoho českého rodu. Sleduje původ a 

větvení rodu označovaného jako Divišovci a později Šternberkové v rozmezí 12.–14. století. 

Jako cíl si autor vytyčil postižení původu bohatství rodu a způsobů nabytí společenského a 

mocenského postavení. 

 Svoji práci člení V. Koula na pět kapitol s dalšími pododdíly, úvod a závěr. Práce 

obsahuje seznam pramenů a literatury, postrádá ale genealogické, mapové nebo tabulkové 

přílohy, které by názorně a přehledně shrnuly zjištěná fakta. Zvláště citelné je to u 

rodokmenu, jehož absence nedovoluje kontrolovat vztahy uvnitř rodu, o nichž text pojednává. 

Při využití mapy by se autor mohl vyhnout vysvětlení typu „Chlumec n. Cidl. leží blízko 

Hradce Králové“ (p. 520). 

 Výklad se zaměřuje na postižení osudů jednotlivých známých příslušníků rodu, které 

společně vytvářely osud celého rodového společenství. Ve sledovaném relativně raném stadiu 

rodu nebylo s ohledem na prameny možné podat komplexní přehled celého rodu, což ani 

nebylo cílem. Medailonky jednotlivých významnějších členů však dobře posloužily 

k představení cest, kterými bylo možné postupovat jak v době knížecí, tak později za králů 

z rodu Přemyslova i za Lucemburků na společenském žebříčku a jak se dobrat majetku a 

bohatství. 

 Úvodní kapitola vedle cílů seznamuje také s literaturou a prameny. V případě F. 

Palackého je možno připomenout, že svoji genealogickou práci o Šternbercích vydal vedle 

OSN i samostatně. U popisů pramenů zachází autor snad až příliš do učebnicového stylu a 

zbytečně popisuje základní data o kronikách a listinných edicích. Přestože odstavec o metodě 

práce opakuje jen základní poučku o práci historika, ve vlastním díle pak dokázal V. Koula 

vhodně propojit obecné pasáže o vývoji šlechty a o jednotlivých institucích, jimiž 

Šternberkové prošli, s konkrétním výkladem o jejich uplatnění a úlohách. 

 Jistým symbolem rodu se stal hrad Šternberk – a to český i moravský. Sdělení na s. 64 

o udělení půlky hradu Českého Šternberku lénem od Karla IV. vyvolává zpětně otázku, jaký 

charakter měla držba Českého Šternberku příslušníky rodu – jednalo se o alod nebo léno? Na 

příslušném místě pojednávajícím o vybudování hradu (s. 32–34) to není vysvětleno. 

 Ke své práci využil autor především listinný materiál, případně i dobové kroniky. 

Odkazuje hojně na odbornou literaturu, s níž dokáže kriticky pracovat, na řadě míst s autory 



polemizuje a přináší vlastní postřehy nebo teorie. Místy (např. s. 58) by bylo lepší podložit 

vlastní názor prameny, než se zaklínat některým z historiků (Pokluda).  

 Po technické stránce je práce celkem zvládnutá, drobné překlepy nepřekračují únosnou 

míru. Některé formulačně méně povedené partie jsou vyváženy převažujícím jasným 

výkladem s náznaky literárně zajímavého ztvárnění. 

 V závěru práce autor shrnuje odpověď na otázky, které si v úvodu položil ohledně 

původu majetku a postavení rodu. Nepodává bohužel nějaké celkové zhodnocení místa rodu 

Šternberků v českých dějinách raného a vrcholného středověku, ačkoli mu k tomu dávaly 

možnost některé náběhy formulované v textu jednotlivých kapitol. Postoje a strategie rodu 

v přelomových obdobích jako byly vzpoury proti panovníkovi (za Soběslava I. a Václava I.), 

za poručnictví (Václav II.) nebo po vymření rodu (1306–10), jichž se Koula v textu dotkl, 

měly posloužit k shrnující úvaze o tom, jakou roli rod sehrál. 

 Právě uvedené připomínky mají posloužit jako inspirace pro další práci autora; výtky 

neubírají na faktu, že práce jako bakalářka patří k těm lepším, pramenně podloženým, 

prokazuje kombinační schopnosti autora, jeho schopnost zamýšlet se nad zpracovávaným 

materiálem. Přináší bohatou faktografii a určitě splňuje požadavky kladené na kvalifikační 

práci bakalářského studia. Doporučuji ji k obhajobě a podle jejího výsledku navrhuji 

hodnocení 1 až 2. 
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