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Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají 

zadání a názvu práce. 
ano    

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli 

práce a tématu. 
ano    

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu. ano    

Struktura práce je vyvážená a logická.  ano   

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. ano    

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb.  ano   

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za 

použití správné terminologie. 
ano    

Autor správně cituje. ano    

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, 

seznam pramenů použité literatury, anotace v češtině a 

cizím jazyce, rozsah odpovídá zadání). 

ano    

 

Celkové hodnocení (slovně) 

 

Josef Kales si vytkl nelehký cíl. Ačkoliv přísloví o tom, že „nouze naučila Dalibora housti“ zná 

bezmála každý i ten, kdo nemá ani potuchy o existenci zmiňované historické postavy, Daliboru 
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z Kozojed a zejména genezi následné pověsti byla posud věnována jen pramalá pozornost. A to nejen 

v odborných pracích, ale i v dílech populárněji zaměřených. Autor tedy měl před sebou pole téměř 

neorané, takže mohl naplno rozvinout heuristické úsilí. Koncepce jeho práce je rozumná: od 

seznámení s historickou osobností, jejími předky i současníky, majetkovými poměry i širší dějinnou 

scénou, přes počátky zrodu mýtu, jeho transformace až po romantické vyznění v 19. století. Musím 

přitom zdůraznit, že Kales si skvěle poradil s prameny a literaturou od 15. (resp. už 14.) století po 

dobu moderní. Ukázal, že umí pracovat s prameny různé povahy: diplomatickým materiálem, 

prameny právními i vyprávěcími atd. Přitom se musel vyrovnat se starou češtinou, i latinou, potíže 

mu nečiní ani texty německé. Učinil tak s erudicí, která mnohdy chybí i řadě starších badatelů.  

Entrée Kalesova díla je impozantní: seznamuje čtenáře s toponymickými i genealogickými 

záhadami spjatými s rodem z Kozojed do nejmenších podrobností. Pokud jsou genealogické partie 

poněkud  spletitější, pak je to proto, že sestavit rodopis méně známé šlechty z nesouvislé řady 

pramenů, je velice obtížné. Stěžejní kapitola o Daliborově historickém osudu je výstižně nazvána 

Zločin a trest. Dozvíme se, jak pán z Kozojed de facto využil  nespokojenosti poddaných ke svému 

prospěchu, ale osud a panovník jeho čin nechtěli chápat, a tak po věznění dospěl až na popraviště. 

Soudní výrok – „Daliborův nález“ se stal potom normou pro usurpování statku a poddaných jiným 

šlechticem. Ani kronikáři a historičtí autoři od 16. až do 19. století v Daliboru z Kozojed neviděli 

žádného hrdinu, heroické vlastnosti mu přisoudil až čas romantismu, jehož vrcholem se stala 

Smetanova opera a sekvence ze Starých pověstí českých od Aloise Jiráska. 

Bohužel třebaže se autor v úvodních kapitolách ze široka „rozkročil“, pasáže o druhém 

Daliborově životě zůstaly původnímu záměru  zjevně něco dlužné. Mnohé je jen naznačeno, zmíněno 

v rychlé zkratce. Předpokládám, že autora (jak už to mnohdy u graduačních prací bývá) tlačil čas. 

Přiznávám, že je mi to velice líto, protože je naprosto jasné, že Kales je talentovaným historikem. 

Pokud by tyto „ošizené“ kapitoly doplnil, práce by si rozhodně zasloužila jednak předložení jako 

práce rigorózní (PhDr.), jednak vydání tiskem. Drobnější opomenutí či přehlédnutí bude možné 

probrat v rámci obhajoby. 

Navrhuji hodnocení 1 – 2, ale spíše se navzdory tomu, že je práce nedotažená přikláním k 

výborné.     
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