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M. Müllerová si zvolila jako téma své bakalářské práce jev, který nabyl na síle před 

vypuknutím husitských válek – lapkovství. Předhusitskou fázi zpracoval v základních rysech 

F. Hoffmann. Müllerová se rozhodla navázat na jeho práce a rozšířit svůj záběr co do teritoria, 

časově i pramenně. Zaměřila se na celou Moravu v průběhu prvé poloviny 15. století. Sebrala 

velmi rozsáhlý pramenný materiál, který se snaží zpracovat jiným postupem, než Hoffmann, i 

když z jeho typologie lapkovských družin vyšla.  

Autorka sama pak vypracovala typologii kriminální činnosti různých ozbrojených skupin 

(seznámila se důkladně s dobovou právní terminologií), sledovala typy kořisti a vazby mezi 

družinami a jejich urozenými zákulisními veliteli. Partie věnovaná zneužívání kriminální 

činnosti lapků šlechtou k vlastním cílům politickým nebo jen k vlastnímu obohacování se mi 

zdá nejzajímavější a nejpřínosnější částí. Je to ale také partie nejnáročnější, která už jde mírně 

nad hranice bakalářské práce. Pro jasnější pochopení složitých vazeb a proměny charakteru 

bojových družin bylo třeba jednoznačněji vymezit pojem lapkovství a ostatní formy ozbrojené 

(kriminální) činnosti. V práci však takové zamyšlení chybí, stejně jako úvodní komplexnější 

představení zkoumaného jevu ve sledované době. Bez vymezení hranic zkoumaného jevu, 

resp. vysvětlení, kam se v průběhu půlstoletí posunul, nemohla autorka v některých směrech 

formulovat závěry v ostřejších obrysech.  

Přesto M. Müllerová naplnila dostatečně požadavky kladené na bakalářskou kvalifikační 

práci. Vyrovnala se s dosavadní literaturou, prokázala schopnost pracovat s prameny a je třeba 

ocenit samostatnost při studiu i formulování textu. Práce má všechny náležitosti, přináší velký 

objem dat (vč. tabulky osob vystupujících jako vůdci a najímatelé družin), která mohou být 

východiskem k dalšímu výzkumu. Je proto možno ji doporučit k obhajobě. V závislosti na 

průběhu obhajoby navrhuji hodnocení 1 – 2. 
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