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Posudek na diplomovou práci   T o m á š e   H a v l í k a, 

Korunovační obřady byzantských císařů v pozdně antickém a raně 

středověkém období 

FF UK, Ústav světových dějin, Praha 2014  

 

   Diplomová práce Tomáše Havlíka se soustřeďuje na téma, které je v tuzemské 

historiografii, i pro značnou obtížnost studia pramenů, zcela opomíjené a 

nezpracované. Autor se problematiky zhostil fundovaně a předložil práci, která 

bezpochyby naplňuje všechny náležitosti požadované u závěrečných prací. 

Vedle primární zdrojů využil i množství zahraniční odborné literatury. 

 

   Strukturu práce autor rozdělil do tří základních kapitol. V první, rozsahem 

nejobsáhlejší, chronologicky popsal a rozebral jednotlivé císařské korunovace 

od Juliána Apostaty po císaře Fóku na počátku 7. století. V druhé části se 

zaměřil na rozbor jednotlivých korunovačních insignií a jejich významu v rámci 

korunovačních rituálů. Poslední kapitola se týká konzultu a jeho významu ve 

srovnání s korunovací, resp. jejich vzájemnou interakcí a ovlivňováním. 

 

   Diplomovou práci hodnotím jako mimořádně zdařilé a vyspělé dílo, které i ve 

srovnání s obdobnými pracemi představuje nadstandardní počin. Autor jednak 

v plnosti zvládnul zkoumanou materii, pochopil jednak základní linii výzkumu 

(císařské korunovace), dokázal ale problematiku rovněž zařadit do patřičných 

souvislostí a napojil ji na celek východořímských, resp. byzantských dějin. 

Současně prokázal schopnost kvalifikovaně pracovat s primárními zdroji, 

podrobit je historické kritice a vytěžit z nich potřebné informace. Práce 

překračuje pouhou popisnost, naopak je dílem primárně analytickým, které 

dokáže odpovídat na kladené otázky. Také po formální stránce autor prokázal 

vynikající zvládnutí „řemesla“. 
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Celku práce nemám co vytknout. Jediným doporučením by snad mohlo být 

doplnění o rozbor role jednotlivých aktérů korunovací, především v rámci 

dvorského prostředí. Autor se primárně zaměřil na určení role 

konstantinopolského patriarchy (samozřejmě s ohledem na srovnatelný význam 

císařských, resp. královských koronátorů na Západě), neméně důležité a 

významné místo však zaujímali i další představitelé protokolu a dvorského 

prostředí – jejich vstup je v práci více méně jen zmíněn bez dalšího 

systematického rozboru. Nejedná se však z mé strany o výtku, spíše o podnět 

k dalšímu studiu. 

 

Práci považuji za hajitelnou bez výhrad a doporučuji klasifikaci výborně. 

 

V Hostivici 22. srpna 2014  

 

 

     --------------------------------------------------------- 

PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph. D. ThD. 


