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Poslední Přemyslovci, případně nástup Lucemburků na český trůn, to jsou témata, která se
dočkala v posledním století velké historiografické pozornosti několika generací českých i
zahraničních historiků. Výsledek představuje bezpočet monografií, studií, ale i reprezentativní
syntetické kolektivní počiny, které jsou věnovány oběma českým královským dynastiím. Je
potom jistě na místě otázka, proč takové téma znovu zadávat jako téma bakalářské práce.
Důvod je prostý a veskrze pedagogický. Jde o téma, se kterým za mnou přišel mladý adept
oboru Martin Břeň. Osobně zastávám názor, že témata, se kterými přicházejí studenti, je
vhodné respektovat. Nechť si sami vyzkoušejí, jaké to je, když projevili ambici psát
o takovém významném fenoménu starších českých dějin, jakým je bezesporu vymření domácí
panovnické dynastie a složité historické, politické a jiné peripetie, které následovaly.
M. Břeň se opřel zejména o syntetická, případně i populární vylíčení počátků 14. století. Tyto
práce nepodrobil v úvodu alespoň stručné historiografické mezibilanci, či retrospektivě.
Samozřejmě použití tohoto typu literatury, a základních edic narativních pramenů, samo
o sobě do nemalé míry limituje vlastní možnosti poznání i tak skrytého fenoménu, jakým byla
olomoucká vražda v roce 1306, a události, které následovaly. Samostatnou pozornost by
vyžadovalo alespoň základní použití zahraniční literatury, zejména německé a polské.
Přirozeně na váhu padají i nečeské prameny narativní, ale ty lze v případě bakalářské práce
prominout.
Tento přístup je v podstatě nedostatečný zejména pro poznání jednotlivých klíčových figur
tématu. Autor se je pokusil prezentovat ve stručné formě. Je to z hlediska struktury jeho práce
– jak se může zdát – logické, ale velká řada z nich má monografie o mnoha stech stranách. A
tak by se dalo pokračovat.
Shrnuji. Na jednu stranu je sympatická odvaha Martina Břeně „poprat“ se s tak obtížným
tématem, na druhé straně výsledek přinesl méně, než bych očekával. Zčásti to bylo způsobeno
příliš krátkým časem, ve kterém práce vznikla.
S uvedenými výhradami mohu konstatovat, že bakalářská práce Martina Břeně splňuje
nároky, které jsou kladené na práce tohoto typu.
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