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Celkové hodnocení (slovně)

Diplomová práce Gabriely Dykastové věnovaná osobě a episkopátu Jana III. je zdařilým
dílem. V plynulém pásmu obrazů se před čtenářem odkrývá Janův život a postupně se zobrazují i
různé aspekty jeho působení, a to jak ve správě biskupství, tak také v politickém životě. Práce je o to
záslužnější, že jde o první monografické zpracování postavy uvedeného církevního hodnostáře. Při
zpracování této „monografie“ autorka vycházela plně z pramenů, především z listinného materiálu
spjatého s Janem III., a do jisté míry i se zmínkami dobových kronik. Výsledkem je celkem plastické
vylíčení episkopátu tohoto biskupa a vývoje, jakým v jeho době prošla pražská diecéze. Ne všechny
kapitoly jsou vždy plně srovnatelné z hlediska podrobnosti obsahu, na vině však je většinou absence
příslušných pramenů, která znemožňuje rovnoměrné poznání všech stránek biskupových činností.
Oceňuji zpracování itineráře Jana z Dražic, který sám je výmluvným svědectvím jeho aktivit, a to
zejména ve srovnání s aktivitami jeho souputníka, olomouckého biskupa Brunona ze Schauenburku.
Cením si také kapitol o majetku pražského biskupství ve sledované době a map, které autorka na
základě svých zjištění zpracovala.
Autorka pracovala hojně s prameny, což je jí ke chvále, menší pochvalu si však zaslouží její
práce s lietraturou. Práci by učinilo ještě kvalitnější, kdyby se Gabriela Dykastová seznámila
s větším množstvím studií o době, o které píše, a o některých jejích aspektech. Též bych uvítala
podrobnější znalost nové a novější literatury, což lze demonstrovat např. na zpracování postavy
Brunona ze Schuenburku. Vedle toho, co autorka uvádí, existuje ještě celá řada dalších pracé, z tech
nových např. Tomáš Sommer, Nástup Bruna ze Schauenburka na biskupský stolec v Olomouci.
Tomáš Somer. In: Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století / Olomouc : Filozofická
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2014 s. 129-144; Stanislav Bárta, Bruno ze Schaumburka
a jeho role v politice Přemysla Otakara II.. In: Pocta králi. K 730. výročí smrti českého krále,
rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II / Brno - Znojmo: Matice
moravská, 2010 s. 73-79; Libor Jan, Věrně po boku svého krále. Bruno ze Schaumburku. Jan, Libor.
In: Osobnosti moravských dějin 1 / Brno : Matice moravská, 2006 s. 63-76; Dalibor Janiš, Ke
skladbě dvora olomouckých biskupů ve 13. století. Janiš, Dalibor. In: Dvory a rezidence ve
středověku. II, Skladba a kultura dvorské společnosti / Praha : Historický ústav, 2008 s. 347-362
.Ovšem existuje I klasické dílo, zajímavé I po metodické stránce- Libuše Hrabová, Ekonomika
feudální državy olomouckého biskupství ve 2. polovině 13. století, Praha 1962.
Výhrady mám také k tomu, že autorka cituje sztředověké kroniky nikoliv z origináku, jak je zvykem
ve vědecké literatuře, ale v řadě případů pouze z jejich českého překladu. Do jisté miry je to moje
vina, měla jsem diplomantku na tuto nutnost včas upozornit.
Celkově hodnotím práci Gabriely Dykastové jako velmi kvalitní a doporučuji ji k obhajobě.
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