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Tomáš Havlík si pro svoji diplomovou práci vybral téma z raných byzantských, 

respektive ještě pozdně antických dějin, které kladlo velké nároky nejen na orientaci 

v byzantské historii a reáliích, ale vyžadovalo také velkou znalost jazyků, a to kromě 

moderních, především klasické latiny a řečtiny, jež autor nezbytně potřeboval pro četbu 

pramenů. Při zpracování problematiky císařských korunovací, počínaje korunovačním 

obřadem Juliána Apostaty a konče uzurpátorem Fókou, vycházel totiž především ze 

studia velkého množství historických pramenů vyprávěcího charakteru, které doplnil 

poznatky z odborné literatury, jež se ovšem byzantskými císařskými korunovačními 

obřady v tomto období dosud příliš nezabývala.  

Havlíkova práce se sestává ze čtyř kapitol, z nichž nejobsažnější je kapitola 

druhá, nazvaná Korunovační obřad – ustálený rituál, či výsledek souhry okolností? Autor 

se v ní na základě detailního rozboru pramenů zabýval velmi podrobně nejen 

korunovačními obřady jedenácti císařů, ale také důvody a okolnostmi, které vedly k 

jejich nastolení a které s korunovacemi souvisely. Zároveň sledoval, čím se jednotlivé 

případy lišily či naopak v čem se shodovaly.  V další, již mnohem méně rozsáhlé kapitole, 

se věnoval odznakům císařské moci, které byly při korunovacích používány, a v poslední 

kapitole navázal na téma své bakalářské práce a pojednal o konzulském úřadě, tentokrát 

ve vztahu ke korunovačním obřadům. První, úvodní kapitola obsahuje zasvěcené uvedení 

do tématu. 

 Autor plně dostál zadání své práce a jeho text je kvalitní nejen po stránce 

odborné, ale také formální, stylistické a jazykové. Vytknout mu lze opravdu jen málo - 

malou poznámku si dovolím mít k literatuře, uváděné v poznámkách (rozbor literatury) a 

v závěrečném přehledu, totiž že v případě článků a studií by měly být uvedeny také 

příslušné stránky v rámci periodika nebo sborníku.  

Předložená diplomová práce Tomáše Havlíka byla zpracována na odpovídající 

úrovni a představuje velmi kvalitní příspěvek k dosud neprozkoumaným stránkám 

byzantských dějin, proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat známkou 

výborně.    

Vzhledem k původnosti tématu a preciznosti jeho zpracování doporučuji zvážit 

možnost uznat Havlíkovu diplomovou práci za práci rigorózní. 
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