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Hodnotící kritéria                                                            
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části 

nesplňuje 

Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají 

zadání a názvu práce. 
x    

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a 

tématu. 

x    

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu. x    

Struktura práce je vyvážená a logická.     

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. x    

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb.  x   

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 

správné terminologie. 
x    

Autor správně cituje. x    

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, seznam 

pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím jazyce, 

rozsah odpovídá zadání). 

x    
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Celkové hodnocení (slovně) 

 

 

Diplomová práce Jana Váni Mocenské postavení prvních Ronovců a jejich pozice v české středověké 

společnosti je dílem zdařilým, které rozšiřuje poznání o počátcích jednoho z nejslavnějších českých 

středověkých rodů. Jde o originální studii založenou na dobových pramenech, především   na 

listinách, v menší míře i na kronikách.  

Práce je metodicky zakotvena v prosopografii, vedle ní se však autor zabývá také vývojem 

pozemkové držby studovaného rodu a významnou roli v jeho uvažování hraje  i téma panovnického 

dvora, jehož studium  je  v posledních letech v české literatuře intenzivně rozvíjeno. V rámci 

prosopografického bádání  se Váňa opírá zejména o rozbory  svědečných řad panovnických listin, 

které umožňují  rozpoznat jak úřední  postavení jednotlivých osob v rámci královského dvora, tak 

díky pořadí svědků, i jejich (politický) význam.  

Cíl práce,  postižení mocenského postavení prvních generací Ronovců  v době vlády posledních 

Přemyslovců Přemysla Otakara I., Václava I. a  Přemysla Otakara II., autor úspěšně splnil.  Podařilo 

se mu  zmapovat mocenský vzestup rodu, a to jak z pohledu politického postavení v zemi, tak i 

z pohledu majetkového.  Navíc díky metodě rozboru svědečných řad dokázal postihnout také 

dynamiku   tohoto vývoje s jeho vzestupy i dočasnými ústupy ze slávy.  

 

Na diplomové práci J. Váni  lze vedle odborného přínosu ocenit též  kultivovaný jazyk, jímž je 

napsána. Na druhé straně nutno dodat, že celkově příznivý dojem poněkud kazí občasné gramatické 

prohřešky. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení stupněm výborně. 

 

V Praze 14. května  2014                   

      Prof. PhDr. Kateřina Charvátová 
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