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Jan Boukal si pro svou bakalářskou práci zvolil život rytíře Kryštofa z Týna (dnes 

součást obce Lomnice severně od Sokolova) a dějiny regionu, odkud tento válečník a diplo-

mat pocházel a kde ve zralém věku působil, v pozdním středověku. Hlavními prameny mu 

byly autobiografie Kryštofa z Týna a urbář jeho hrozňatovského panství.   

Svou práci Jan Boukal rozčlenil do osmi kapitol včetně úvodu, v němž vytýčil cíle své 

práce, a závěru. Ve druhé kapitole podává charakteristiku hlavního pramene a kritický přehled 

dosavadní literatury zmiňující Kryštofa z Týna, v němž správně upozorňuje na případné omy-

ly (záměna erbů rytířů Týna u Doks a u Sokolova v práci J. Úlovce). Ve třetí kapitole věnova-

né nižší šlechtě na Loketsku podal přehled ministeriálských a rytířských rodů, které sídlily ve 

zkoumaném regionu od 13. do počátku 16. století. Čtvrtá kapitola rozčleněná do chronologic-

kých a tématických podkapitol je věnována životu Kryštofa z Týna, jeho vojenské kariéře 

v Kraňsku a Štýrsku, a především ve službách císaře Fridricha III. v boji proti Matyášovi 

Korvínovi, a jeho osudům po návratu domů po smrti Fridricha III. Tehdy se Kryštof z Týna 

soustředil na budování rodového panství s centrem ve Starém Hrozňatově, který tehdy zakou-

pil, nevyhnul se však ani vojenským aktivitám především v boji se zemským škůdcem Jiřím 

Cedvicem, a současně poskytoval tlumočnické a diplomatické služby především králi Vladi-

slavovi Jagellonskému a rýnskému falckrabímu. Samostatná podkapitola je věnována Kryšto-

fově působení při jednání o obnově lenního svazku šestnácti hradů a měst v Horní Falci 

k českému králi.  V posledních letech svého  života se Kryštof z Týna soustředil především na 

hospodářské aktivity na svém panství.  

V páté kapitole podává J. Boukal rozbor Hrozňatovského urbáře, pramene, který do-

sud unikal pozornosti českých historiků a není ani evidován v soupisu západočeských urbářů, 

na jehož základě zdařile rekonstruoval ekonomické aktivity Kryštofa z Týna a ekonomické 

poměry hrozňatovského panství. V posledním odstavci věnovaném rozsahu panství by ovšem 

bylo vhodné přiblížit jeho velikost nejen vytyčením hranic, ale i přibližným rozsahem jeho 

plochy.   

V šesté kapitole autor naznačuje na základě odborné literatury problematiku autobio-

grafie ve středověku a podává rámcový přehled typů středověkých autobiografií s konkrétními 

příklady. V rámci toho ukazuje specifika autobiografie Kryštofa z Týna. V závěru kapitoly 

poněkud nelogicky konstatuje, že se nyní zaměří na Kryštofův urbář, o němž však pojednal již 



dříve. V sedmé kapitole autor rekonstruuje genealogické vztahy obou větví rytířů z Týna, týn-

ské a hrozňatovské, až po jejich zánik a podává prosopografické informace o jednotlivých 

členech rodu, pokud je bylo možno v pramenech zjistit. V závěrečné, osmé kapitole, jsou shr-

nuty dosažené výsledky.  

Na konci je připojen seznam použitých pramenů a literatury (důležitou práci o autobiografii 

pozdního středověku a raného novověku, v níž je věnována pozornost i autobiografii Kryštofa z Týna 

(Horst Wenzel, Die Autobiographie des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, 1. Die Selbsdeu-

tung des Adels; 2. Die Selbstdeutung des Stadtbürgertums, München 1980), autor zřejmě nesehnal. 

Práci vhodně doplňuje obrazová příloha většinou z autorových vlastních fotografií. Práci uzavírá ro-

dokmen hrozňatovské větve rytířů z Týna. 

Bakalářskou práci Jana Boukala lze považovat za zdařilou monografii, v níž autor vy-

užil a úspěšně interpretoval všechny dosažitelné prameny i informace odborné literatury. Ži-

vot severočeského rytíře a společenské a hospodářské poměry regionu vhodně začlenil do 

širších společenských a historických souvislostí. Z autorova podání vyzařuje osobní zaujetí 

pro téma, což se pozitivně odráží i na kvalitě práce. Práce je rovněž čtivě napsána. Časová 

tíseň či únava zřejmě způsobily občasné písařské chyby (s. 8, 12, 26, 27 aj.). Tím však nelze 

zdůvodnit nesprávné přechodníky (s. 26) a nesprávné časování slovesa 4. třídy (s. 13). Annu 

Jagellonskou by bylo vhodnější označit jako královskou dceru či princeznu, i když v prameni 

je „královna“. 

Přes uvedené drobné výhrady jde o kvalitní práci, která vyhovuje nárokům kladeným 

na bakalářskou práci a kterou mohu odpovědně doporučit k obhajobě. Navrhuji hodnotit baka-

lářskou práci Jana Boukala stupněm „výborně“. 
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