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Celkové hodnocení (slovně) 
 
Bc. Jan Váňa si jako předmět diplomové práce zvolil první tři generace významného českého 
šlechtického rodu Ronovců. Práci nazvanou Mocenské postavení prvních Ronovců a jejich pozice 
v české středověké společnosti řadí do oblasti prosopografických studií, která však přesahuje i do 
oblasti studia majetkové držby šlechtických rodů v období konce 12. a prvních třech čtvrtin 13. 
století. Jedná se o období provázané s řadou zásadních změn, ať už na poli politickém (zisk 
královského titulu, siné postavení ve střední Evropě), tak společenském (kolonizace, zakládání měst, 
konstituování šlechtických dominií). Ve společensko-politické situaci přelomu 12. a 13. století 
prokazuje Jan Váňa dobrou orientaci, stejně jako v odborné literatuře, která byla k tomuto období i 
k samotnému rodu Ronovců (a k jejich příbuzné linii Lichtenburků) sepsána. Rozsah použité odborné 
literatury by však mohl být v některých částech širší. 
Autor ve zpracovávání vytčeného tématu postupoval systematicky. V úvodní části seznamuje 
s otázkami, které se rozhodl klást dobovým pramenům diplomatické a narativní povahy. S prameny, 
které pro řešení nastolených otázek využíval, seznamuje v následné kapitole práce. Dále pokračuje 
kapitolami shrnujícími historický kontext doby relevantní ke zvolenému tématu. Pojednává obecně o 
vzniku šlechty v českém prostředí i o problematice panovnického dvora posledních Přemyslovců. 
Následně pak již přikračuje k samotnému jádru práce, a to k prosopografickému určení jednotlivých 
členů rodu od jeho prvních doložených příslušníků, až k Ronovcům a Lichtenburkům druhé poloviny 
13. století. Dále se však soustředí na konstituování ronovské domény, přičemž zohledňuje i zmíněné 
Lichtenburky.  
Za hlavní pramennou základnu si Jan Váňa zvolil listiny. Na základě analýzy jejich svědečných řad 
určil těsný vztah sledovaných Ronovců k panovnickému dvoru Přemysla Otakara I. i Václava I. i 
jejich vztah ke dvoru Přemysla Otakara II. V analýze svědečných řad sleduje především pořadí 
svědků a místo, na kterém je daný příslušník ronovského rodu uveden. Zjištěné údaje pak převádí do 
praktických tabulek, které jeho závěry podpírají a zpřehledňují. Výpověď diplomatického materiálu 
místy doplňuje i o výpověď pramenů narativních. Nejvíce se opírá o tzv. Druhé pokračování 
Kosmovo, ale ve větší míře i o kroniku tak řečeného Dalimila. Narativní prameny časově více 
odpovídající zvolenému tématu zohledňuje spíše okrajově, což lze pro případné pokračování v tomto 
tématu doporučit ke zlepšení. Tato skutečnost je však patrně dána tím, že hlavní pramennou základnu 
představují listiny, jak autor sám deklaruje.   
Jako metodu práce s prameny zvolil Jan Váňa prosopografii. Opírá se především o pojetí této metody 
představené Martinem Nodlem. Práce tohoto historika se pro autora diplomové práce staly 
metodologickým východiskem a vzorem práce s pramennou matérií, což lze naprosto akceptovat, 
bylo by však na místě zohlednit a představit i další literaturu k tématu prosopografie a jejím 
možnostem. Celkově se ale práce Jana Váni vyznačuje dobrým přehledem v odborné literatuře, i 
v protichůdných názorech a stanoviscích jednotlivých historiků. Rušivým a nevhodným elementem 
tohoto přehledu i celé práce je však chybné užívání opakovaných citací, které Jan Váňa velice často 
uvádí v celém znění, ačkoli podle citačního úzu stačí citace zkrácené.  
Formální nedostatky jsou však vyváženy využitím relevantních pramenů, jejich systematickým 
analyzováním i interpretací, stejně jako aktivním promýšlením možností, které prameny nabízejí i 
skrývají. Práce Jana Váni se vyznačuje originalitou, vlastní invencí i zaujetím pro téma. Za zvlášť 
přínosné považuji nejen prosopografické určení jednotlivých sledovaných členů ronovského rodu, 
nýbrž i jejich začlenění do širšího společenského a politického kontextu. Práce nezůstává pouze u 
určení jednotlivých Ronovců a jejich vazeb uvnitř rodu, nýbrž sleduje jejich počínání jak v budování 
rodového dominia, tak v budování a držení pozic u dvora posledních Přemyslovců Přemysla Otakara 
I., Václava I. a Přemysla Otakara II.  
Diplomovou práci Jana Váni považuji za zdařilou a vypracovanou dle všech odborných i formálních 
pravidel. Doporučuji ji k obhajobě a k ohodnocení známkou výborně.  
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